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40 Münevver Genç 

YENi YOL' u 
Çıkarıyor 

Telefon : 2 O 5 2 O 

nsanın er-'zil'lrw7ır---ı.,,.,,..-nTJ......, ..... __.~~--

ve bütün kadere hakim olan talilı 
yıldızı, kendi ruhu içinde parlar. 
Onu başka bir ufukta arayanlar 
yollarını şaşırular. Emerson 

(Şerbl 2 ne! a:ıhlfcml:ıd e) 

30 Ağustos'u bekleyiniz _J . Başmuharriri: 
EBÜZZİYA zade VELİD L--------------------·..J 

--=---------~....-------~~~_.;,.--~---------------------------~~~~~~------~~~~~~~~-----------------------------------
Telı. Tasviriefkir İstanbul 

ASKERİ TERFİ LİSTESİ 

MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE 

( MACARİSTAN 
RUMANYAYI 

PROTESTO ETTİ 

Ordu, Yeniden Onbeş 
,_TuğgeneTal Kazandı 
;;~~~ -ı iKI. KOR GENERAL, 
lraıııHvanya 

lleaeleai OR GENERALL.IGV E 
Tehlikeli midir? 

VİYANA 
KONFERANSI 
TOPLANIYOR 

İtalya hariciye nazırı 
diln Hitler tarafından 

kabul edildi, Ciano 
Viyana,.a Kitti 

Homa, 28 (A.A.) - Stcfıuıi: 
Salzbourg'dan biidirildlğlne gore 

Alman~·a Hariciye Nrızı rı Yon JUb· 
bcntrop ve İtalya Ilnl'iciyc Nazm 
Kont <..:lııno, dört ıııilkti nlakudur e· 
den. ıııescll•l cı hı müzakere i için Ma
cnrıstan ve Rumanya Hariciye Na· 

.. 

Düşürülen Macar tayya
resi için iki taraf da 

tahkikat açtılar 

Bükreşte bir Kanada
hnıa evine yangın 
lıtombaın atıldı, 

auika&dci meçhul 
Bükı·cş, 28 (A.A.) -- Jteutcr: Hu· 

dut üzerinde uçan -.c Alba - .luli:.\ 
Tran ilvanyn şehrine kadar ilerlip>t 
bir ::'ılncar tuyyarcslııc. pazartı'..si gü 
nfı Rumenll•r U\mfından hucum edil· 

1 
diği \'C bu tayyarenin 1\hıcar toprak· 
lanıııln yere indiği, Riiktcşte bildi-

R Utnanya ile Bulgaristan ara
• sındaki Dobruca meselesi 

::t~Y~! kat'i b !r bal ~ekli bulınuı 
, , 

1 Rorünüyor. Rumanya için 

TERFi ETTİ j 
zırları KC1nt Csaky ve Manoilcscu'yu, 
Vlyanayn davet etrnışlerdi ı-. Viyana 
konferansı , yaı·ın lıa~ıyaee.klır. \'on 
Ribbcntı·op ve Kont Cıano bugun 
Viyanadn bulunacaklardır. ' 

Almanya, ftal;>cı, Macari.tan ve Rumanya Hariciye Na:llr• 
l•rının dört memlelıeti alôlıadar eden me~elel•r uz.erincle 
~örüfmeler yapacaleları Viyana fehrindcn bir m•nz.aro 

Şeker sıkıntısı 
çekmiyeceğiz 

! 
rilıncktedir. 

nu husustn dün nk,nm bir tnhki· 
kat açılmıştır .• Ma_cıır Uıyyarı;sinin 
bc)·aııname atlıgı soylc?mekt~dır._ 

Macarlnrıı ifaddcnne gorl' ı e, 

:~nı açıp da iki ke lime söyle - Ter/ı· eden dı.g""er ordu 
~e vakit bulamadan kosko~ 
lcı tabyayı kaybetmek, çok l 
) bir iş olmıqtu. Besarab ~ mensup arına ait listeyi .. :ti ~~aının adeta tabii bir 
'İl c~ı olarak ak,binde de Tran· d • 
ııa;•nya ve Dobruca meseleleri- Q g n e ll n e Ş T e l Y 0 T U Z 
) tekrar ortaya atılması R uman- ~============= te'~ .. h~sbütün mÜ!kÜI b ir vaziye- = 1 

Ankara, 28 (A. A.) - Ordu 

terfi listesi buıün Reisicüm
hurun tasdikına iktiran ey

lemiştir. 

" • Ufurdü. Rumanya bu müşkül Münakalit Vekilinin 
hn~·Y~tten kurtulabilmek için da
d ~.11Yasetinde alelacele büyük 
d~R•fiklikler yapmıya lüzum gör
le~ Daha yakın zamanlarda mem
b et. düımanı ilan edilmiı olan 
itı-\,ltıır muhafız teıkilih tekrar 
tİi} a.r ~axandı. O tqkilatın öldü
~trneyıp de sağ kalmıı olan, fa 
iti hapiahanclerde bulunan er -
tirı~ı tahliye edildi ve galiba içle
ot_ en bir ikisi de yeni kurulmuı 

11 kabineye girdi. 
)a lturnanyanın bu değiıiklikleri 
():~ktan makaadı, topyekuncu 
S. nkı totaliter) devletlere yakla-

ta, o 1 . • • 
t)J narın muavenetına tenun 

beyanatı 

Vapurlarımızı 
kendi tersane-

1 erimizde 
v 

yapacagız 
l\Iunakalnt \'ckıli Ali Çetinkaya, 

gazetecilere şu lıe~ ımutLa bulunmuş
tur: 

Bu listeye göre Orgene
ralliğe terfi eden Korgene

raller şunlardır : 

Korgeneral A. Nafiz 
Glirman, Salih 

Omurtak 
Tümgeneralliğe terfi eden 

Tuğgeneraller 
- \'el.uletımız kr.dıo~unu ~·eni ıı • Tuğgener•I Zekii Okan. 

lınnıış bulunan l>cvll•t Dmıı.1.volları Tug· generallig· e terfi eden 
ve llcvlet Umanlar ııın tcşkıl.at l ıırı-
ııı itıunıııln ınPŞJ?uluz. Snhıllcnmiı: Tuğbaylar 
ı;enişt i r. Nukl ı yatımıt hc ı gün urtı· M. Nuri Berkör, Zeki Erkmen. Şa· 
yor. D uııları lmı;ılı~·.ıcnk lrnılıu· e h · h•p Gürler, M. Ken•n Esenkut, H. 
nıi7.dc vaıııır yoktm. Ml'Vı..utlann lu· Fehmi Atakan, i. H•kkı Ulu~. Saffet 
lıii (İınürlcrı b ı tnıek 117.< ıccl ıı. Alrnaıı- Poır•ntı, M . Roim Topsever, T•hıin 
\'adnki hnzı\' :: vnpuı umuzu gctfre. Erserim, M . Sırrı Seyrek, M. Celilet· 
~tcdik. iııgill.cı·cye- 11 \'apurun sıpn- tın Yakal, M. Zeki . Doğaıı, M. S•fik 
· • d 1·ı il I' it hl. Cakmak. V. Rari Bı l ta", Rıza Vavır.ı· 
nşı c 'er eme< • ,ıı ı;:ıyı· a ı \'a• 1 ıı.iyetler karşısıııda ynııılocak iş l:cn· • p. • • • 
di tersanelcı-ınıır;ı ıswh eder-ek ihll. Tuğamırallığe terfı eden 
yacımızı kaışılı~·acnk \'npurları ken- Dz. Tuğbaylar 
dimizin yopnıamızdır. Sait Halm•ıı. 

.Me\·cut ıskelclt>rın tnmır ve taıızi nı 
leı i bittikten ımnrn llmaııların ıslah Barem 4 dereceye terfi eden 
ve te iı<ine bnşlaııncu!nır. As. Ad. hakimler 
De.ıniryollnnmızın işlemesi ve ha- M. Müııir Koca~ıtak, M. Raaim Gün· 

sılab ı,.Uııd<'ıı ~ne tckünıü l etmek - düç. 
t~di r. \'.a~ld~t ı mız,J a !l41 r m a li sene· Kur•ay Albaylığa terfi eden 
sınln bırıncı a;rııı<la, g~ı·ıı sencyı! 
nazaran yüzde on f•zlalık vardır. Kurmay Yarbaylar 
Yeni satın nlınan ve yeni açılan lı:ı l- 1. Hakkı Gih.·endik Süleyınan ıye, 
larcla bi ribi rlnıl<>n fa rk gösteren t:•· Behçet Kurbay Bitlis, Salfıha ttlıı Selı· 
rifelt>rin tPvhlcl i ııe ~alışıyoruz. şık Vodinc, M. K~:mn Erguvalıı:il Pı· 

. b' . ıeşuva, M . Nazın ı Oktay Tarsus, A, 
Halk ticaret ıletlerı Cevdet Çulpan Fatıh, Rıı~ı t Akşar üs

• niçin artta? 
kup. Mltat Alaçalıoglu Tiran, 1\1. llaın

dı Turgayı Erzıncıın, Rcmzı Aaıtıı A • 
Halk ticaret biletiı•ri çıkarıldığı ynz.mıı, Fazıl Bılgc Manast ı r, Cemal 1 

zumun deıniryol 11cbekcnıiz 4 bin k i- Gür~el Rclahlye, M. Seyfettm Çalpa • 
lometreydi. Bugiln bll rııknm yetl i tur İstanbul, M. Nurctıın Turgay B<ılı· ı 
bin olmuştur. Du ,.uziyct<> u)•mıık 1- kesir. H. Avni Aynagoz lzmıt. Rıza 
çin şebekenin ytizılcı l ı•tmlş Leş nr· Çnl Eğrıkapı, A. Silkru Bnysoy Erzin-
tışına mukabil halk hiletlcıiııdcki can. 1 
zam yüzde üç 11ü on dorttür. Kurmay Hava Albaylığa terfi 

1 
H1avabcytoollııı·ıı~ıııU f~all~eti ıııcl~dn_n - eden Kurmay Hava Yarbaylar 

ar< a n pıcı: enn ınşnsı yuzun-
deıı muvakkaten duı durulıııuı;tur. Jhs;ın Esin er Yeııinıalıalle. 
Yakında inşnat biterek, hava seferle- Kurmay Yarbaylığa terfi eden 
rincı başlanacaktır. Kurmay Binbaşılar 

Telefon - Telgraf hatları Arif Bı len Yavedııt, Hilmi Belen Ni· 
Telefoıı ve tclgı·ııf işlerimiz ele fcv- şöaıı taşı, Ali Eşref Üskildar, Aliıettin 
• • . h 1 k ' an Bursa, Mithal Akçakoca İ<tan-

kıı l ude bır iııkışufa ııııız al' 0 ıııa - bul Ned E t b t , • • 
1 

, •· ·.el . · . • ' ıın ren soy <t:ın ıı l , JI; • B:ı. 
tarlı r. ( ,arp vlla~ et l l ınıı ı. e :,;enı ) C· hneltın Yüce Yanyn. Cevdet Sunay Er· 
ni kurduğumuz hatlar halka ııçıl· zunıın, M. Ihsan Glincy Trabzon, l\I, 
maktadır. Il al'İci lı:ıtl.:ın arttll'lyo - Sıtkı Oı taç Seltıııik, M. Sadık Atak 
ruz. İrak - İran - .Mısır haltı nçıl- Kırklareli, M. Şükrü Akıııeıo[:lu Mi. 
mış, İran - Efgnn - nusya hnttıncln sis. 
süratle çalışılmaktadır. ( Devam ı Hyf,. 3, sütun 2 de) 

Zafer 
yarın 

bayramını 
kutluyoruz 

h '~ekti. O tarihlerde Ruman
t.1 tı~alinin Almanyaya ıiderek 
~ıtlerle vesair Alman devlet 
~ larile sörüıtükleri malum -
~ 8., ıöriifmelerin ise, Ruman
ltti nıanız kaldıfı yeni eüçlük
tiipı:ı. çok hafiflet.mİf olduğu 
ht kııdir. Fakat Rumanya için 
liı.e '. Macarlann Transilvanya 
~ lindeki, gerek Bulgarla -
ltı,ı ~obruca üzerindeki ta • 
b.-• e.rınden büıbütün kurtul -
~ tnürnkün deiildi. Çün -
~ ~acarlu, eskiden beri Alman 
l'r '&etine taraftarlık ettikleri için 
):•ilvanya meselesinde Alman
~t.". nıüzaberet sönneleri za • 
~l •dı. Bulgaristan da keza hem 
•ı :•~yaya, hem de 1talyaya kar
otl11 • 1rna cemilekirlık ettiğinden 
'ti n da herhangi siyaıi bir me
ıt>;;!e ~u iki devletten muavenet 
dı . ~ınden tabii bir teY olamu
lt~ lf te bu sebeplerden dolayı 
~~nya, dahili idaresinde son 
ite. ,li<ada Almanyanın arzusu da
~t&nıde Yaptığı değiıikliklere rai 
~"· Macar ve Bulgar talepleri 
~Jısında yeni fedakirlıklar et
)ıt• ltıecburiyetindcn yakasını ıı
'\'e f'8dı ve galiba yine Almanya 
te ~a.lyanın tavsiyeleri mucibin
~U ~lıar ve Macar kom, ularile 
l~ı~"ereye girifti. Fakat Macar
let~ rransilvanya meselesini hal
~ .. n e. çok güç olduğu için Ru • 
~:tat Y~ o müzakeratı bir ta.raftan 
lliıh ır en diğer taraftan da bin
l'tıe. el d~a basit olan Dobruca "i h eıııni hal cihetine gitmiştir, 
)olu Unda isabet ettiğine ıüphe 
3'a, ik ~r • Çünkü bu suretle Ruman
hiç ; tarafla tazyikten kurtularak 
d11u

0 rnazaa cenup cihetinden hu
~ ~nın seli.metini az çok te -
~iln elıniJ bulunuyor. N itekim Ru
cle.n Yk, artık Bulgaristan cihetin
'->'ıd 0 rk_usu kalmadığından do
~tre~ ki Macarlarla olan müza-
cla~r de oldukça müstağni D 1 d b•• •• k 
f>irço'._nıyor n Macar taleplerinin um upınar a uyu 
lı~)o Kurı-. reddedecek gibi aörü-

.;,, ~.• T•.,,.llnnya me,.lesi- askeri merasim yapılacak 
tUçtiir 1

' Dobrucaya nisbetle çok 30 Ağustos Zafer Bayramı müna· 
~e İı:S~nkü _Dobruca ha~di za: sebetile Dumlupınardn Meçhul As· 
~Uçiilr .. ır ..ı.. oldaP cı"bı ker abidesinde yapılacak lıüyük me
~ L..ı de Bul~ alın • rasimin hazırlılı:lan itmnm edilmiş· 

29 ağustos 

~ ~dujundan, OllG olduiu tir. Kabrnnıan ordunıuz 18 yıl ev-
\oı_ esi ki aahibine iade etmekte O gün übideyc B uyük Millet .Me::· vel bugün dilşmnn ktıv\ctlcrini 
)' •1• ık Yarda. Fakat Tranıilvaıf- Usi, Başvekfılct, Vckfilctlcr, Ordu, Dumlupııınr üzeı'irıe silı·eı kcıı 
'il' ıçırı V~yet böyle dejı1dir C. H . P. si, Beden Terbiyesi Genel kanatlı birer arslıın kesilen sü-
clıık·kere Macarların bu t k : Direktörlüğü, Kızıla}'., T. ır. K. , Ço· varilerimiz, dü~manı tam bir 
l' ı talepleri k • ?'1n a. a cuk :ı-;sirgemc Kurumu, ordu lıorp çeınbt•r içine nlıuak için g(•rtl•!· 

ta.rı, 1·1 ço senııtır. Sonra mııl ülleri Şehitllklc:rı tınar Ccmi•·t..'- ı·e snrknw,ı huiunu~orlnr<lı. 
~ vanya " 1 b · ·· · d ' " " 
1 
lldutı oy e arıta uzerın e ti ve Tül'k Dasın Blrli"i ve viliiyct- L' ki hl ıs ı 1 

0
:. arı k ı " ,..~ ı:ı• r, ~ ı cn t• bugiin 
l.ltcek o aylıkla tayin e.J i'e - ler adlııı1ıın çelenkler koıııluktıın esaret ılncirleı ,ıi ı:ökmiı~. şanlı 

~lıtıd Yerlerden addoh1.,11:na•. ı;onra n~kı•ri kıtul:ınn, 27 vi\iıyet'ıı oy yıl.lızınn kalırnman o;\ivaı ııe-
f~ ;n başka Transilveny<'lda as- P~ııti ve ll nlkcvlcrile umumi meclis- riıııizh clilc tekral' kn\'uq,ı'ıllş 

Uınıınyalı olo.-'- ı~ M "'c"' r ler111i kııısileıı ve lst .. ııbul, Aııknru lı 1 ,, • " • ~ .. • ll Ur.tıvorull 

<ncvrım ı Uylı: ~. ~;.ıluıı 4 te) riükscAkf okuıı,a.ıınılan 1ı:elC'ln ~ıe~ıttl?I ·ı·--·-·----------· . r n. yon, ~C1nya, zm r ızcı c l'I •'. • .. 
Ebt ya .Zade Kütahya, Afyon vllayetleri kenJi ıştirak etmiş nnıcahıllcrden teşkıl 

YELID kasaba halkından İstikliıl JIRrbinc (O.vamı uyfa 3, ıü ton 7 de) 

Hitler İtalyan Hariciye 
Nazırile görüştü 

Snlzbourg, 28 (A.A.) - D.N.B. 
bildı riyor: İtalyan IIariclye Nazın 
Kont Cıano, bugün i.ığlc fü;eri ha\·a 
yolile Ronıadnn Sıılzbourgn muva. a-

bir Ruınl'n nskl'ri tnJ;~ ar<'Sİ, Macar 
nraz1sl üzerinde u~mu~ ve Macar 
Dcbrcczr.n ş('hri ilzerinde bir Macar 
tnyv:ırcsinr. hücum etmiştir. 

Diğf'r tarnrtaıı, resmi Ruml'n 

laL etmiştir. Kont. Cinno saat 14 rııd-
tlclerınde Führc.r tarafından Ober· G ı k 
~r.~~berg'rleki C\;nde 1,abuJ edilmiş• e ece sene ıçın 

• • 

11.ahfillcrindeıı hi! lırildiğine ~re, 
şiınnl ı:c "imalı ş.trki huduUarmd:ı. 
vukun ~l'ldiği söylenen hfıdiseler hnk 
kıııdn hil' tahkikat rıc;ılmıştır. 

Macarhır protesto etti 
Budapeşte, 28 (A.A.) -- Bir 'Ma

car tu•varcslnin bir r:unıen Uı~ yn -
n•sl t~;nrındnn lıiicumn uğrama ı 
ve Macar arazisi üzerinde rcre in-

Nazırlar Viyanada d 
ı i~~~~an,:i;:n:~ı~~Liyc ~~~~~:ıh~~~ şimdi en stok yapılıyor 

;ııc~i hlirliscıd hnl;kındn Macarist.-ın 
enerjik bir 11rotcstoda bulunmuştur. 

Rıblıentropl:ı ltal~·a Hariciye N'ıızıı ı 

Kont Cia~o b~ı.güıı öğleden sonrn, Ankara, 28 (A.A.) - Yerilen mıt·j~==~=========~ S:ılzbouı-g ~an \ ı~ anaya tayyareyle lumata göre, bu ~'1 1 şeker fabrika- = 
gclmışlcrdır. lanmız ağustos ortasından itibaren Am ·ka ı· 

Tran~ilvanyadald mühim 
demiryolu 

Tranıilvanya ihtilafıda knmp:ınyalnrma ba~lamış bulunmak- eri nın PO I• 
görüşülecek tadıl'lar. Dünya ahvalinin buı;iinku t•k J 1 Biıkı'C~, 28 (A.A.~ ·• D.N.B. : 

Münakalat. Nazırı lı1nc0\·ei, birçok 
maruf da\·ctlilcrln lıuzurile, Sinnyll 
Kıoııstııdt dcmiryohınun çifte hnt.tı· 
mn a~ılnı.ı ıncrasiıninı krn c.tmiştiı. 
Hu hnt. Transilvanynyı memleketin 
snir viliıyetlcı·ine r. ptcden en mü -
hiın demlryoludur. r.umanyaııın <'.ll 
mülıim şimendifer battı olduğu ela 
söylenebilir. l'lojechti - Sina~ a • 
Kroıı tııdt clenıiryolunun ikinci lınt.tı 
do ikmal edili r edilmez, bu şebekenin 
elektrikle mcsi nnıdiyesine lm~laııa
caktır. 

Berlin, 28 (A.A.) _ Berlin siyasi vaziyetine rnğ!11~ıı, :fnbrlkıılar,_ nor· 1 8SI 8p0n art 
mahfillennde tebarüz ettirildiğine 11'.~l ~arUar ıçınde bu~undugumuz k k t 
göre, Macaristan ve Rumanya H arf- gıınlerden, farksız ol.~~ak çalış~.a~; 0r U UyOr 
ciye Naznlarının Von Ribbentrop tndı rlar. 1. ur?al , Eskı,chir'. Uııı k --- - _ 
,.e Kont Cinno ile Yiynnada vukun Alpulhı fabrıknlnrı :.nm kapnsitcle- • 
gclceck ~iırüşmelcre davet olunmnsı rlle :faaliycttediı ler. 'l'ür~İY_? Şeker Amerıka - Kanada komis-

. _ _ • d' Fnbrikaları Umum Müdu rluğü bu 1 . 
lı ll ılll'll.nı goruşmdedıı daha zıya e fabrikaların iı;tlhsnl edecekleri şckcı· yonu mühım kararlar 
!ılaca~ıstnnln Rumıınya n.ra.sı ~cl a için lüzumlu olan malzemeleri tur.ıa- • 
ıııuallukta bul unaıı meııelcl erı ıstıh • ll J 1 ı·tıı· I•'•ıbrı'kal·ınn bu ı Verdi 
1 r .•. ,..k . . k 1. m e ıazır um ;;- . • • 
< n <' tt ı ıcı .ıı rı nı verme tl'ı ır. , ,11 istihsal edt>ceklcri şeker miktarı Tokı'o, !~S 

J - (A.A.) - D.!\.ll . njansı 

HU.r Franaız Şefi 

bir nutuk aöylecll: 

"FRANSA 
YENiDEN 

DOGUYOR,, 

Churchill, Fransız 
müstemlekelerine 
gardım vaadinde 

bulundu 

istlhliıld taıııunıilc kaı°'ılıyııcak nıik- hildiriyor: 

Bükre~te bir Kıı.nadalının 
eTine bomba atıldı 

tarda olacaktır. AIUkaJad ann \'Cr- Kokomin Chimlıun r:nzetcsine nn. 
dikleıi raknnılara nazaran, öıı liınüz· zat'tın, :Birleşik Amerika ile Holandu 
deki r~e yurdumuzd~ bir şeker ı- Hlndistam aı"'llsuııb nıunt:;.uun ti -
kmtısı. ~atlyen meı;zun babsolrn:ın· c:ıri hnvn llOStnl:ırı tesisi hakkında llükreş, 28 (A.A.) - Bir ıt~m"ıı 
cıığı gıbı, gr~t.-cck yıla bu P~neden gizli müzakereler ccrc~-nn etmekte. ııetrol kuınpanyasmdn ç~Jışan K:ıııu· 
dnha faz1a bır stok ta devredı'etek· di ı·. dalı Tnıcey'ln iknmetgahuın cumnt• -
t ir. İstihluk n~nı_ısl senelerdeki had- :Mczküı· gazetenin nıttale:ısıııa na- tcsi gilııü bh yııngın bombası. atıl· 
lerl aşsn blle ıstıhsnl bütün ihtiyaç· z:ırun, Birleşik Amerika hükümeti nııştır. Bomlııının atılmasını mütcn • 
ları kıırşılıyacak kaıinr yilkscl: ola· Uuıki"ı l'k politlkasııın yeni bir ını.;. kip iki el slliıh patlamıştır. Trnccy 
caktır. . şnf vermek niyetindedir. Y ine nyni \'e ~i yaralnnmnmışlıı.rdır. ~u~ı:ıı 
Pa:ı~.ar ı-ckoltesı bu ~.en.e de,~ge.~eıı gazctt-yc nazaran, tasnvur edilen polisi tahkikat yapnıaktadu·. Ingıhz 

yıl gıbı, ç?k bol ve fc~·ızl.ıtllr. ;1'-kıl:·n bu ha va hattı , Birleşik Amerika~-ı konsolosuna tahkikat hakkında bir 
saha 40 hın hektarın ıı_stündcdır. Ge· Havai aılala ı ınn, Holnnda JUndistn- rnpor verilmiştir. 
çen sene bu saba .37 hıne ya~lnşmı~- nına, Yeni Zclandııy~ ve Avust ral- Butıar kralının Macar 
tı. Bu~dnn evvelkı sen.elerde ı sc zerl· yaya bağlıyaenktır. kooperatifçilerine iltifatı 
yat mıkUırı 20 ··25 hın hekta r ııra- Gazete, mütıılealıırım şöyle hulüsn 
sıııda kalmı.stı. ctliyor: Sofyu, 2S (A.A.) - Stcl'ani aj an· 

P ancar fıyatlarınııı , mıııt.uknlnrı - J :qıcıııya hu hl üı-erine en büyük sındıın: 
nn göre, 28, 29, 30 paraclım g:ten cl ikkatiıı i toplıya~nktır. · Kral Roris, B ulgar kooperatifkrl 
sene 40 pa rnya, bu sene de azıııııı f,IJ , • asanılılt•sinf! iştirnk etmiş olan Mn -
paraya çıkarılması, zeriyatı tcŞ\ ik Amerıka-Kanada komısyonu cnr kooperatifleri l!'rupları rüesa ı-
clınlşti ı-. Zeriyatm feyiz ve bereketi Ottnwa, 2t> (A.A.) • - Diln toplan· na nişanlar ilıdn etmiutir . 
\'e fiyat yfikseli~i Tilrk köylüsüne nıış olan Birleşik Aıneıika - Kanada ----- --------
geçen senelerden daha geniş bir b·- müşterek ınüdnfan koıııitesl, bugün Rumen ticaret 
-znnç temin etıni~th·. Tahmin edildi- de işlcr~ne devam <'tıniştir. • 
itine göre, bu sene köylüye ödenecek Am7rıkan murııhhasl?rı ı elsı T~: 
ulnn p:ıneaı· bedeli baliği 7,5 mllyon guardıa, Illrlcşik Aıneı ıkanın hak_!kı 
lirayı bul acaktır. kuvvetlerinden bahsederek şöyle soy

lcıniştir : 
Birkaç hafta scınrn bir yenilik ola-

müzakereleri 

Kontenjan listeleri 
hazırlanıyor Yunanistan şimal 

mıntakasında 
askeri tedbirler 

alıyor 
Dört sznz/ silah 
altına çağırıldı 

caktır. Şimdiye kadar ıııalüm olaııla-
1·a nazaran komite, dikkat nazarıııı 
Atlnntik sahillerinin stratejik nokln· 
lan üzerine temerküz ettirmiş bu· Ankara, 'L? <Husus) - Run nll'rle 
lunmnktadır. Komitemiz gizli içti ., devam eden tlcnrct anlasması mfız ke
malnrı esnasında , Knııaıla ve Ter. releri milsrılt bir hnva içinde llcrlemck
ncuvc nrazileıin<le IHrlc<:ik Ameri- troır. Görllşmt>lerin üzerinde durdu u 
knnın ordu , hnvn , :c dcni7~ kuvvetleri nokta, kontenjan listc>lcrıdir. Bu 1ı te
lçin üslt-ı· tesis ctnıesini dcrııi~ l'yk- lcr, ithal edilecek \'e Ucar~t liste çer· 
ınlştir. ( Devamı ı•yf• S. 5utuıı 7 de) 

Atina, 28 ( A.A.) - Reutcr: 
1939 - 1940 sınıfları fimdi silüh al· 

tında 1.ıulunmaktadır. Şimalden ge • 
len raporlarda, geçen hafta diğer 
dört sınıfın askere çağınldığı blldi· 
rilmektedir. Ayrıca malUm olduS'u 
üzere, makamat tarnfıııdan şimnl 
mıııUıknsında sizlice ihtiyat tedbir
leri nlııımı~tır. Manmafih İUılyan . 

Berberler Cemiyeti 
var mı, yok mu? 

ı radro ve matbuatmıln müşahede e • B b l c • f t • 
1 rlilcn gevşeme üzerine, resmi meba- er er er emıye en, cemı-

Hür Froruı~ların Şefi fil ılc dııha nikbin bulımmaktaclır. 

, ... d~~:~;~.:.; ~::~:" Dahiliye vekili yetdeberberlerdenŞikiıf!.et~i 
Hür Fransızların şefi General De b •• ı· lıtanbul berberleri son günlerde yine hal ve vazıyetlerın-

Gauıı:, dü~ akşam _ı·adyoda .bil' n:ı- ugun ge ıyor den şikayete başlamışlardır. 
tuk soylemış ve ezcumlc clemışti r kı : z -k d b (b b l d d.) b d f 

F ransa, üzerinde lıazırlıkl ıırda 1.ıu- İınılr, 28 <A.A.) _ Dahiliye Vcklll • .. a~an :ı:aman nu se en u ~r er er • er •. u e a 
J uııınadığı bir harn ft-kl lle muvnk • Faik öztrak \'C rc!ikaları bu sabah Jilet duşmanhtı ~e berber mektebı meaele.sıle alakadar ol
kat bir zaman için yıl~!nmla vurul- Bandırma ekspresine ~;;a~:ı ru~st mayıp dohudan dotruya Berberler Cemiyetine karı• doğ'muı 
muşa döndit. F akat çıı:neııcn tezlll vagonla i stanbula ııarc . şer lf. o· • , • edileıı teslim olunan J<'ransn' uçu- Dahiliye Vekili istasyonda Vah, şehri- olan memnuniyetsizliği ıfade etmektedır. ( D•ııamı 2 de) 

' ' mlzdekl Meb'uslar. Komutanlar, Belc-
rum,dan. yukarı çıkmıya b~şlıyor. diye Reısl, Ciimhuriyet Halk Partisi 
Çad <lakı Fransızlar, bunun burhanı- Müfettişi ve idare heyeti reisi, vilfıyet , 
n.ı ,.e~lşlerdl.r. nunlnrın bu hareke- belediye, parti erkanı ve diğer blrc:ok 

1 
tınln <lığ<'riCJ·ı tarafından da takip zc\·nt tarafından uğurlanmı~lnrdır. \ 'ali 
olunacağını düşüıııncnı için sebepler ve Emniyet Müdürü, D3hlliye Vekiline 
, .. rdır. Kuvvetleri gitUkçc artnn ~ir Menemene kadar refakat ctmlslerdlr. 
ıııilcaclcleden sonrn Frnn nr. ın ycııı • 
dı ıı teşekkül etmekte olduğumı söy
lı~ cbillrlm. 

Bııglin, Çnd arnzlsiııi , şu sebepler-
den dolayı , imparatorluk emri yev
ıııisinde zikredlyol'uın: 

~cneri Vali Eb..ıııc ve• albn~· l\far· 
ch;nd'ın sevk ve idaresi altmıİn, ÇBtl 
bir cesur ve şeci Y.'rıınsı~1nr arazisi 

{D~ıı«mı saJıife 3, eiitım 5 ele) 

Yugoslavya kabine
ainde değişiklik 

Ilclgrad, 28 (A.A.) - Stcfanl a -
janınııdnn: 

Nnsyonallstlerin şefi Danilo Yu -
lcvitch, Kıek'in yerine Nafia Nazm 
tayin edilmiş ve Krck, Devlet Kazırı 
olarak yine knbiııec!c kalmıştır. 

büyük 
. ................. ········ ························· ............................................ . Senenin en 

milli romanı 
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- Şehir Meseleleri -- -
Yiyip içtiklerimiz 

tal yanlar yüzde yüz yirmi fazla 
fiyatla manifatura satmak istiyor 

Portsait'teki mallarımız 
• • 

!Berberler Cemiyeti 
var mı, yok mu? Ajansın tuhaf 

Kontrol işlerinde biraz 
da halkımızın Belediyeye 
gardımı olmalıdır 

ıçın vapur bulunamıyor 
~~~~ 

Genel nüfus 
İtalyanlar, harpten e•:,·el tıdrlerlmiz 

tarafından siparlt edibnıa olan mühim 
miktarda pamuklu manifatura eşyası
nı memleketimize g6nder«ek.Jerin1 bil
dirmişlerdir. Yalnız o zamanki fiyat
lara yüzde y{!% ytmıt Zlml nı:mınk t.
terncktedirl~I'. Ejler mukabilinde pa
muk verilirse bu zammın yüzde YEıtmi
~e indiriiecetini de il~ve etmfŞierdfr. 
Teklif, tetkik edilecektir. 

Berberler Cemiyetten, cemi· 
yet de berberlerden şikayetçi 

bbı haberi 
Anadolu ajlınstnın din verdiği 

haberlerin birini aynen nakledi • 
yoruz: • 

«Londra, 27 (A.A.) - Daı· 
ly Mail pzet inin ymdığına ıö
re, fiıncliye kadar Amerikaya ,it
mek üute tnıiJtel'eyi terkedCll 
beygirlerdicn enı kt?metliıi Te 400 
bin mark kıymetinde olan yatlf 
ah Bahram emniyettedir. Yolcu· 
luiu esnasında ata en büy\ik ifi>. 
timamla bakılmııtır. Deniz tut -
masma lı:ar ı bir §İ§e ilaç da ha J 

zırlanmış bulu:1Uv<ırdu. » 

Öyle g!irünüyor ki; beı:Ucrlcrlmlz 
artık bir emrivaki olan jilet isUUsını 
da, mektepsiz kalmayı da kabul etmis
lard1r. Onların şimdiki şik~ye~ bi» 

-2-

sayımı 

lıazırlıkları Portsaitteki mallarırım: 
Port=lıı.e- blmıf olan 350 bin fngl. 

ı cemiyetleri olduğu halde öksüz vazi
yette kalışlarıdır. 

Belediye kimyahan•n 

20 İlk~de ynpılacak. f!!Del nfifus 
sıayımı haızrlıkL1nmı dev:ım edilmekte
dir. COmhurlyet HaIJc Partisi, Halkcv
lerl ve Od:ı.lan teşkllAtının sayım için 
yapacakbrı yardım lı:ıklnnda Parti 
Genel Sekreterliğince icap ~en talı • 
m:ıt verilmiştir. Bu talünatnı hu~sası 
şudur: 

•Bir milletin sayısın~ bir ki$! ek
sile olm:ımak şarule, tam olarak belli 
olıruı!llndald zaruret, ehemmiyet ve 
kıymet! arlaıd:ışlarca malüır.üur 

Genel niltus sayımının ne suretle 
dllzenlcncceği ve yapılaaığı hakkında 
htatistık Umum Müdurlilğunden valı
lere, Kııymııkamlııra. Nahiye Mildur • 
!erine icap eden talimat ve emirler ve-

l 
rıldlğt eibi, bu tün gazeteler, ajans. rad
yo, duvar vo salon afışlerı. mektcpkr
de talebeye sayım hakkında fz:ıhnt ver
dirmek gibi vasıtalarla. genli ölçüde 
prop:ı oda tertibatı da alm~rr. 

Saha ı ÇOk geniş olan bu ulusal işin 
en yiıksek muvaftııkıyctıe b:ışanlması 
için, şahsan her vat..ı.ndaşın kendisini 
\'azlfell sayJTiasl ve ldusal kurumların 
bu işe yardımı llızımgeldlği gibi, bll • 

Iiz liralık lüuılat eşyamızın getirtilıne
sl lçfn Vl!S:Iit aranmaktadır. 

Yerli vapur sahipleri, verilen yüksek 
Ccretlere ve ııattA ıelı:nelertnin cl.ıı:hi 
sfgorfa ettırılmesi teklıflerine karşı va
pıırlnrını kiralamıya YlUl&Şmamakta
dtrlar. Bunlar .bize bu zamanda para 
deI;tl, tekne lfızımdır. Pıın ne kadar 
olursa ol$un. tekne bulınıya Yar:ıına:ı.. 
demektcdırler. 

Aliikadular. büyük motarler bulnu
ya çalışmaktadırlar. 

Belediye otobüs 
işletecek 

28 kiŞiJik konforlu 
otobüaler alınıyor 

Belediye, Kerest.ccilerle Eyüp h:ı.t.
tı arasında işliycn otoblisleri kaldı
rnıı:ık kcndl fmtiyıızım mevkii tatbl
ka koymnyı düşünmektedir. 

Bir berber llalf a•ı 

vazife ba1rnda 

Cemiyet var mı, yolC: mu? 
Dün matbaam12a gelen ba:u berber~ 

!er, bu vaziyeti ~öyle izah etmişlerdir. 
- ·Biz ustalar . e kalfalar, cemiye· 

tlmi:r.c karşı bor._.u olduğumuz vazife
yi munt:ı.zaman aidatımızı ödiyerek i
fa etUğlmiz halde, ccmiyctım.ız maıı -
lCsef biz.1 hiç korumuyor. Bugün Dır 
<Berberler Cı:!ınıyefü vnr mıdıT, yol( 
mudur, bunu aıılıyabilmek bile güç -
tür işsiz kaldığımız veya her dükkan 
ve iş sahibı gibı - in~n hali bu - alel
acele bir paraya ihtiyaç hisscttiı,ifmiz; 
yahut herhangi bir şekilde bir hımaye 
aradıgunız z~man bu ccrr.iyete baş...Ul'· 
mayı aklımıza bile gctircmlyoruıı. Cun
kU milteaddlt tecrübeler sonunda o!!: -
rcr.mlş bulu.ıuyoruz ki, orııdan bir me
d t ummak rıb estir. Bu cemiyet ynlııız 
has oldu~mua zaman, bıze esna( 
hastahııne inde bir yatak gosterir, işte 
o kadar.. 

'i-'l-1/-

Muzibin biri bana bu haberden 
ne ariftı dfliını sonmea, derhal 
ceva-p verdim: 

Unutmamak lhımdır kf, ağxınızt t.:ıt- Fakat banıı öyle gelıyor ki sıhhatim!- hassa partili arkada$13nmıza da müklm 
lılamak istiyeceğiniz bfr akide seken- ze goz dıken bu lıilek:ırlnr d:ıba sid. ödevler duşmckledır. 

4 yeni otobüs alın cak ve eski 0 • 

tobüslerden de dört tanesi ilive edi
lerek bu huttn i§letilecektir. Yeni 
ulmııeak olan atobüS!er 28 ki!<ilık ve 
tnm konforu h:ıiz bulanacukt1r. nu 
munasebetlc bu yol da iyi bir ~ekil
de tanılr ı,:orccekth-. 

Kalfaların şi~aycti 
Kalfnlal" ise. haft:ıhltl:ırının pek az 

1 oldugunchn, cemiyetin bu işi bir HlrlLİ 
halledemediğinden şikayet etmektedir
ler. Bunların anlatlıkl:ırına gor~ Be -

~~~~~==~~==~~~~~ yoğlu tarafı da 10 lira kadar hııctnlık 
:: ıil:m k:ılralar Emlminti, Sirk(l(:i t':ımf-

- İngilterenin tehlikeli bir harp 
sahnes4 olması yüzünden birçok 
beygirler İngiltereyi terkederck 
harpten çok uzaklarda.olan Arne• 
rikaya gitmeyi düşünmü~ter ve 
İngiltereyi terkedip gitm"şlcr. in· 
giltereyi bu şekilde terkeden bey· 
girlerin birisi Bahr.amdır. BU mcf· 
hur yarış atı da Amerikaya mu· 
vasalat etmiş ve emniyete knvuı· 
muştur. Bu yarış atı 400,000 
mark kıymetindedir. Ahn yôlcıt• 
luğa son derece rahat gcçm" v• 
ona değme insana nasip olmryat1 
ihtimam ıösterilmiıtir. Bahr•mıl1 
dcni;ı tutmaşına uğramaıı ihtima· 
li de .düşünülmüş, buna mani ola
cak bir şişe aaç da hazırlanlllıf 
,.e beraber götürülmii§tür. An -
ıa.,ılan Bahram, .teniz tutmasuı• 
uğ amadığı için ilacı kuUınaroıya 
lüzum hasıl olma...;ı, ••• 

nin. serinlemek için ka ldıyac:ığınız dctli, dahıı ağıl' c:cz;ıl:ıra çarpılsal:ır, T~kiüıtmıızm btı ~ yardım olarak 
doırdurmmıın, nihayet snlatanıza kat.:ı- bu dava daha çal>uk hallofunabllir. yapabilecef<IerJ işferl aeneı ol.lrak ıı.ş:ı
cağmız &irkenin, batı! o kehribar &Jbi Çunkü herhangi bir maddeyi sıhhate ğıya yazıyorum: 
makarnanızm, o kar gibi ununuzun muzır olmıyacak şekilde karıştıran bı- a) Parti üyelerinin bulundukl:ırı mın 
~1 bile. yuyuzwıde olup b[tcn lşle-,rinin çarpıldığı ceza, 15 güne kadıır tnkalarda ı::onullü olarak sayım mc -
rm gidişatına güre deffşir. dukkAnının kapaaması veya 50 liraya murluğunu kabul etmclerı ve bu su -

Evet, o şekere, o dondurmaya, o sır. kadar para ödemesidir. retle vıızıfe derubte edecek aı-kadaşla~ 
k_eye, o makarna~ un::t ve onlara ben- DusClnilnüz kI, fç veya lı:uJrUk yağı- nn, mıııtakoı mmtaka lısteierlnin o ma:. 
:z.ıycn her;,eye kötü m:ıddcler,. soys~ı. nı, yahut veJetalıni urfa yağı diye sa- hallin idare ft'mlrlerine vaktUe verfl. 
boyalar katmayı marifet bflmış tasıt tan adıım (sıhhate muzır> bir Is yap- mesi, 

Filmlerimiz 
rağbette 

eller az deliıldir. Bunlar, bil_!lass:ı dü~- mamış a.)lıldığı için kendini bu kadar b> Partililerin, her yere bol miktar-
yanın. karışık olduğu, yani otede bcrı- cık ceza ıle Jaırt.:abiliyor.. dır nd rllmfş olıın sayım tallm:ıtrm. y L--
de yıyccck f('eccğin pahalılaştı nnı duy-ı l\luhakknk .ki bn, nzdır. Ve muhak- mt!lerlni iyice. okuyıır:ık. lmlJa sayımın 1Jzak ye Baınşarktan 
duklan zamanlar büsbütun azarl:ır ve kak ki. hu ~in ıınime ~eccbilmek için amacı ve faydaları hakkında aydınlat- teklifler vaki oldu 
tU! Ç""m Maı.;lnde nr.ıhlCıt İ:s yapmakta dah~ ceul tedbtdeıı [Uihau ger ktlr m:ıları, 
huncr go!1erınlş hokkabnz.m t:ığşiş re- . . , · el Sayım isinde ödev alacaklara Vali, C11va ile diğer ll2~k ve nkın ıark 
çetelerini ı;on .süratle ele geçirmekte ~tra, pl!kAUI bılıyoruz ki. bıı.ım De- Kaymakam ve Nahiye Mürlürl~rl ta - memleketlerinden fılmlerlmizc karşı 
şaşılacak bir elcabukluğu gösterirler. tediye kantrol t~kiatumz ~ ls:- rafından verilecek konferansla?' için. büyük racbct vıır.dır~ Şehrimizdeki 

ht Belediye lliboratuvar ve kimya- tımbulun klfşe bucai!ını mCitemadıycn Partf, Halkevl ve Halk Odası binaları- film şirketlerine yapılan muracaatler-
hanesf ıih:ı bunlarla da ~ıl'clıir. arayıp tarnını.va mü.salt değildir. nın: acık bulundurulması, de tilrkçe söılil filmler istenmiştir. A-

Ve bu mesıı ,fnlnız İstuıbulluları Ve yine' bifiyoruz- kt;" Prarısadlı '-eya dl Pa!'tı. Hıılkevf ve Halk Odas:ı top- Hilcııd:rrlnr dün Ticar~t O<Uısına mül'a-
defıl. İstanbuldan mnl alıın tasrallları İngillc.rede bir müfeUışin gilrebileccğı lantılanrıd:a vat:.ndaşllıı-ı bu hlmıstıı cmıt edere!« burada türkçcleştil"ilen ec
dahl korunuya matuftur. Işı, bizim meml ette on mü!ettıı ba- uyandırıcı " al:kalandıncı devmnlı nebi üfmlcrine de menşe ıabadetnmne-

Geçen gwı ·İatanbulda tiııln şck('r- ş:ırama7_ Çimkü oralarda işler santı·a- irşatlar yapılması ve konferımslar ve- Tİ .,.erilmesini istemişlerdir. Tekli! tct-
clden alır.mış olan ru ıekerleri IQt!en lıze edılmiş, bizde ise alabildığlne da- rllmest. !dk edilmektedir. 
bır gozden geı.;lrir mJsiniz?, diye Ba- ğılmışttr. Bildtr:diğim bu umumt esasma ına- hasta 
lık ırden efinderil'cn gillltl, menekşe- P:ınsta, Lcndnd veya Berhnde me- l\allın ıcap eWr.diğt ve imkftn altınd:ı Çonımda ne yapılacak 
li, kayısılı, naneli ve bilmem neli renk seli 1000 evb btx mahallede bır tan bulundurdu~u difer c;alışmalan da ka- Anknra. 28 (Husus) - Koordınas _ 
renk şekerlerin taWıl nctlcesinde mu- bi.i.Jük 1t:ı P bulunursa. bızde böyle tarak, tcşki!Aumızın şehir ve kasaba- von heyetinin, mübrem olan inşııııtın 
zır boyalarla boyanmış oldukları nn- bir yerde on, yirmi. battA otuz kilçfık fardan. mafuılle ''e köylere kadar Aza- -furdundması husıısun~ verdlgl kara-
lnşılm...-ım ş mıydı? kasap dll_kk:lnı vardır. 1 ınt ,.c metodlu gnyret ve mes:ıi s:ırfct- "ti rağmen. Sıhhat Vek:ılctı.. a6nılen lü-

Sıcnlctan bunalıp d:ı ı fa Diyetine Diler taraftan. bizde Scledıye tdti- f mC3fnf, tılınan tertibat ve yapılan mi'"- ·um üzerine Corumda bir hastahane 
rıldığınız buğulu bardaklardaki o li - şine halkın yardımı da dokunmn:a. sa.ıdcn Genel Sekreterlığe peyderpey vyonu y;ıpıimıısını lüzunı11r gormuc 
monatalıır, şerbetler ve şuruplıır icin- Dlın EcledJye er~cından bmnin ağ- malı\mat verilmesini rica eder, sevgi- ta derhal bıışlanaeak, hast:ıhııne BU~ 

Bono sahtekarlığı 
davasına bakıldı 

Maznunlar auçu. arka
daıla.rıııdan birine 

yilkliiyorlar 
Mübadil bonoları iiwdndo sahte -

karlık yapan .N ıfü.ıt Ozko~·uncu fle 
17 arka'd ımn mnlıakemclerlne dün 
de İkinci Ağır Ceında ılav:ım olun -
muş, geçen celsede vakit gcciktığırı
den ırorgu u yapılaınryun bir kısıv 
maznunlar. isticvap edilmiştir. 

llnznunlardan Hı.i.st•yin Avni, Tuh 
sin Uçar, Alxlillkatlir. Tnhsin, Hfise
yin Hü nü, Halil Dikilıt.~. Hikml?l 
ve Ali vcrdiklc-ri ıfoılelc-rinde, suçıı 
doğrudan doğı·uya Nili:ıt Özkoyun -
cuya atmışlar, biT klvını da sadece 
rıoU!re gidere~ bonoJsnn sahte oldu~ 
~unıı bilmeden clı-o edilmelerinde şa
lıftlik ettiklerini söyh•miş!erdir. 

Koticede duı-uşma, mevkuf bulu· 
nan Ethem admdaki mnznuııun tel.".
kifhancıtlcn celbi içjn baş_ka bir güne 

lnrındn 7 ve Divanyolu, Çarşı!tapı, Şch
zndebcıŞJ, Fafih gıbi yerlerde 5. kenar 
"'nıtlcrde ise 3. fürtta 2 lıra almakta • 
dırl:ır 

S:ıb:ıhın saat 6, 7 sinde dükkana ge-
llp gece 9, 10 a kadar' c;alıştı1darı Ual
d'e ellerine verilen bu 3, 5 lıra ile eş
ya fiyatlarının arttığı bu zıımandıı. ce
c;lnebilmek imktını olmadığını sö)·le • 
mcktc ve Berberler Cemiyetinin bu 
ışin halli içın tavassut etmeslnı isfc -
mektedirlcr .• 

Cemiyet ne diyor ? 
Bu şlldlyetlerl rlinledıkten sonr:r. l:lu 

nusı.ısta ne dlycceğını sorcfuğ\ımuz 
Bel'.berler Cemiyeti ReiSI Must.-ıf.a ise, 
herbcrlertn. C'emfyetten şıkı'!ycte tiak-

rı olmadtıı.ım anlatmış 'l:e şu sözleri 
•ve ctmlştır; 

- Biz. herberlerimrzln refahını te -
nln için el rrrizdetı geldiği kadar çalı
,ıyoruz. Dı?rdi olan her bcl'.!:1cr. tercd
lüt etmeden bize müracaat cdcbılir. 
Fakat onlar. bir zorlugıı uğrıtdıklan 
zıımıınlar şöyle dursun, hat~ toplantı. 
:anrnız:ı bile g@lmezler. Dı.ıkımz. önu -
mLizdr.ki s.:ılı gfinU burad:ı yine içtima" 
ımız var. Göreccksıni;: ki bu ictlman 
dn yine hlc kimse gelmiyacektlr. 

Onlara sormak istiyorum: Neden ic
Uına oldu{I ı zamıınlnr buraya gelip de 
dertlerini anlatmıyor, haklarını ara • 
mıyorlur? · 

de de nfce boyıılıları bulunduğunu ha- 7.lndan i.sUUğim şu haklı şiklıyeti, bu ledml sunarım,.. ntle bitirilecektir. 'nrakllnnştır. 

b~~n~~~H~~eb~n~M~~~hl~~lı~r~ekq- .• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~---------------
yıı? .Bunlara fimoa yerine a t sülfit. detmek ısterım. ""'""'"'""""'" o o A 
veya limon tuzu koynıak. iyi su yerine - Bızde, dıyordu, fırma giden. ön!ln- '"'-""""'"'"-'""'"' K Ç K H B E R L E R ntınlu11ı.11U1111111 

MUUUlllHlllttUUUUI •utUU 
tlllUUUIUU•HHllU de Ter.kos veya ~bir (iyi olmıyan) dcl::i ekmeklerin heps!nl birer birer '"'""""""'""'" 

sıı kntı:ıuık ela ortık bir marifet sayılı- avu~·lamadıın, ekmek beğenemez Av- --------------------------------------~,,_ __ ..,. ___ _ 
yor. rttpe f.se herkes elini sürdüğü ilk 

Bu ilbl yiyecek ve l~eccklere boya ekmel?i k4~da ı>ardtnp gaturmeyi, 
katmak vakı5 her zam3n bır kabnhat hemserilcrlne ve kendine karaı bir 
'l:e gunah olamıız. Amma, boyadan bo- sıhl'ıl. ı<,"'Wnal vazıfe .sayac. 
yaya furlt \ar. Bazı lns:ıt ve m<?rhamet Bu, tN: dol!ru. yerfrıde bır ş!kılyet-
dü~nlal'ı işte bu f;ırfcı. anel!n boya- Ur. 
lıırı kullaıımıyıı kadar ileri gotürmek- Hergün clicuyoruı ki, yalnız ckmek-
tedırler. te değil, slmıtte, çôrekte, hat~ börck-

Bcledlyenin. bu .s:ıhadıı dort donen te, herşeyde bu çirkin elleme usulQ sfi
g zil bunları dıı göremese lr.ıfimiz nı~ ri\p gitmektedir. 
olurdu ııcııba? Bundan vazgeçmek fçfn de B ledıyc-
Yapılan hesabıı gore, fstanbuldıı ;ııı.. nln •elleme memnulyctl• diye bir ya

ycee~ I~ cet! uıeşiş ed!!nlcrin .sayısı sak ko11JU1smı mı bekkmclıyt:ı.7 
ayd:ı Vll5aU 200 k.işldlr. HuH'ısası şu ki; Beledıye buı;iln yt. 

Son ayl:ırda mesela Mayısta muaye- yecek. içeccğimizin her bakımdan te -
ne edilen J'i92 nlimuceden 230 u, na- mlzlıfınf temin için seferber olmuş blr 
zırnnda 1531 nümuncden %61 ı boı:uk, vaziyette calışıyor. 
mahh1t ve mağşuş çıktığı halde Tem- Bu sefcrberlijie halkın da iştirakini 
muzda muayene cdıl.tm H43 nümune - d.lemek, onun menraatının, yani sıhh:ı
den 193 ü (gııyrlmuvafık) çıkmıştır ki tın in, bir an ev\: el, yuzde yuz konın
bu, Stkı kontrolferinı llclirtti~ bk (hay. mıısını dılemek demektir. 
ra alı'ımet) addedilmelidir. 

Vapurlar· i .. Pazar! 
tnrife•ini tAtbik edeı=ek 

Zafer b;ıyramı müna betile yarın 
ve obCır gt.;n, Kbµrll ile Yıılova ve Ana
dolu iskeleleri ara ında p:nar tarlfc • 
1 rı t:ıtbtlt cdllccek, ayrıca iki akşam 
Köprüden t 24.15 de bütün Adala
ra IU.ve poct: y:ıpıl:ıcakUr. . . . . . . . . 
····~R~k~~·~~'ı<~~~~·~Y~~···· 

1 ' : ····:·······························. ······:···· . . . . 
Belediyelerimiz 

F. K. 

Pul yanla 1 ğa 
Pul vergi 'ne yapılan son zamdan 

oıtnı b<ızı yanlışlıklıır olduğu haber 
alınmıştır. Iltı anıd<L pofıs- altıncı iube-

nln de ba:zı murııcnat hiplcrındcn 
f:nla pul aldı ı tesbtt edilmiş • 
Ur. 

S!ıbe. seyrüsefer vesi.kası ıılmıık lcin 
ver.ilen bc,yann:ımelere IG kurusluk 
pul yapıştırılma ı icap ederken. 24 ku
r~uk pul ynpıştırtmıstır. Boylece bin
lerce kişi fazla _pul parıısı vcrmlştrr. 

Birçok yerlerde de eksik pul yapış
tırıldı~nı goren pul mfifettışlcrl ceza 
zabıtrarı tutmalr!:ıdlrlar. H cılmaua 
resmi cbirelere yeni pul tarileleri da
ğıtılması istcnmektedır. 

Belediyede ı t biseslnı çıılmış, mrincı Sulh Cezai *· )lerkez Bımknsınıı tesllm e<li -
____ ;:;...____ mahkcınesind tevkif <ılunınuşt,ur. len Jngillı: banknotl;ıı ınm mıkt:'ın 

Nafia \'ekili General Ali ~uat Ce- + nebclttc Klrko~· adında b!Thıi- ynnm milym lb-a J.:aı.la~ tahmin e
bcs~y dfin maknmmda Valiyı z.lyııret nin dükkanında çıruklık yapan 11 dilnıckt~cllr. Bu_ mikt:ırı 2800 1<işi 
etnuştir. :.• , yaalat:ındA Hak~, dun dükkiında vcrnılş:ır. _İngilD: bnrıltnotları !çın 

+ BARIJAROSUı. TÜRBESl - kimse olmadığı hır mradn 300 !ıra en gen111 mühlet TiMriye icin ven1-
etrafınd:"ki t.a.ıuirnt . hemen hem.en kıymctinıle fotograt m.-ıkinesitc mal- nıiştir. yunanistan ve nutgado;tarı 
bıtmck uzeredir. Aynı ıamandn tür- zcınesi çalmı~ bunl!ırı sntıırken "il· için verilen mülilet 12 s:ıııtr Ilımıan-
fıcnin yanındaki cAbbnsağna p:ırkı- k:ılanınıştır. • yn için 10 saattfr. 
nın da tıınziıni işi ikmııl edilmektc!dlr. Beyoğlu Sulh Ceza mahkem~sine * TOI'LANI'l _ Fi. t MU k _ 
2y eyliılc- kııdnr bütün bu tamirııt işl veı ilen Jla:kı, m~hakemcsi l'5onm1<ln be Koımsyonu, odıın vcJ ~ebati~y:i:( 
bıtcccktlr. ı ay 20 guıı hapıs ceznsınn çıırpıl - fiyatlarını tesbit etmek üzere buı:ürr 

Şehir li:ıratroııunun önumüzde • mı, tır. toplanmıya karar vermiştir. 
kı mevsim temsillerlnc başlıımü.7dnn * CE_SET BUL'GNDU _ Uıılıı.t- Po iale: 
evvd Pransız. tiyatrosunun tnnıiri cfo ta ,Me.scıt sokağında 18 numarada -----
ikmal edılecektir. Bu aradn tiyvtro- oturan 80 yıışların~a Petro kız, + M.UnTEKllU:,ER _ Dün "ch
ııun butün koltukları da değışccek • Fıınnyo~, blrkııç gundcnb~ orta· rlnıiz'.lc kağıt ihtikarı yapan iki .. tn
tır. dnn k:ı~ bolmuş, bahçcslndekı kU!-"tl- clr cuı::ilmleri tcshlt. etflcrek ııdli, e * TAYIN - Knrtul k yınakaııı· dan da fena kokular çıl.-mıyıı b.:ışla- teslim edılınişler lir · :;ey 
lığına tayın cdlfen Ulukışlli knymn- yınca komşular şüphdenmiı, rolise Bunlar .. -n hl:.. G .... h d D-

. l dl "" •• ouaı.a a numan 
k::ımı Adnan Akse! dıın v:ı.zıfcslncı halıcr vernıış er r. hnnı sahibi I..eondu . 55 k . ,_ 
b 1 t Ç ı;.,rılan itf · 1 k ı. uıuş .... n n-
aı nmış ır. tıı;.: ıııye motopompa u - şa~,., snblnıası imk5n <lahilind~ qla 
+ LAıMDA. TEZYIDJ - K ın - yuiliıkt sulan lıo altmış ve ihtl~ar l •• ıjbtlnı-ı 70 kur~t:ın sattığı anl·ı. 

koy koprusil t-envlrııtının gayrı kafi kadının kuyuda bo •ulmuş olduğu gö- oılınıştır. 
olduğu anln:,lldlğ'ından burndak• lam rü.~m~i\r. C~et. morga kaldırıl".711:.i• Dil:-er ihtikar suçlusu da Tnhtnk-t
bııkırın tezyldine karar verllnı':;tır. nıudcleıumumilık tarafından ta!ıkık:ı- iade Tomrull: çıkmnzmda Pardo n,, _ 

+ ZAJJITAI BBLEDl'i'E TE/?- ta başlanmıştır. 1 csdir. 

TIŞLERI - BcJcdiyc ve ı.abıtaı lıe- lkt t haberleri: + JJÜŞ'CÜLER __ Slllt.-ınhnmn _ 
lediye teftişlerinu aevıım cdılmıştlr. + TiCARF:T l f.liİLl _ D rir- nmıd:ı. Atabey luımndaki yapıd:ı ~n -
Ilu münasebetle caıh:clcre çop ataıı nıendereyc ıı;itmış olan Ticaret Vcki- lışnn H:ı ıın vcı H::ıyda1• duvıır üze -
1~ kışi ceulandı.rı.rdtl?. ihi. ban duk- il Nazmi Topçuoğ'lu şclırimize don- cinde ı:nkalaşırlarken lie~ metre yülc-
kiınlar da ceza gorr.ıuşlenlır. ınuotur. sekten yere diişmuşler ve ynr:ıları 

Adliyede: * Gumı::ilk ve lnhbırlar Yekfli ~~:~~~~!c:~~ndan hastahane)·e kal· 
+ 15 YAŞINDA. llIRSIZ - Arif Raıf ~arııdeni:z d:.ın sabah Sl,·keeı· 
1 .r b" dekı lnhisarla~ Tuftju Heyetı" bu·ro- + Aksara~·dn Hü~cylnağn mahnl ııc ınua ır çocuk <lün Atık Alıpnşn- • ~ ., ı i d ı 1 eı; n ~ oturan lı.utfiJJ iıtmindc biri a-

db tramvayla giderftcn, yanında dır· sum a mcşgu olmuştur. ğacın tep "nd incir toplarken n~ 

Kac.ıköy, tieyoğlu Yabancı 
As!-..erlik Şube3inden : 
Kadıkoy, Üd.-.ııt:ır, Ileykoz kazala-

1 ile Beyoğlu şubcsı mmt.-ıka ındn 
bulunun 33G lfoğumlu ve lıonl:ırl 
muameleye tiibı y:ıbancıl:ırııı son 
yoklamaları 2 cy!Uı 1''40 ela başhyn
cııktır. Kadıköy şuh sinde yoklamn
ln r 15 eyluldc bitecektir. Yoklama
lar hergtin saat H ılcn 18 e karlar
dır. Bunlar ik::ımet 'l:esikast, 2 resim, 
nufus cüzdanı, t hailde bıılunaıılıır 
İsl' okul ve ik:ılnrıın gctfrmeltdirfor. 

Ilcyoğlu şub i için ilk yoklıınıala
rını )"aptıranlnr da\'Cl günlerinin ya
zılı oldıığn günlerde hnlunacaldııı· -
dır. Yaptırmamış olııntıu· eylUl ayı • 
nın çift günle.rinde nıü racııat ctsi11-

r. 336 v bunlnrla nıurımeleye tfılıi 
nlebeledn tecllleri Maarif müdürlü
~ nün ernrile her mektebin husu i 
bir memuru tarniındnn yaptırılncıı -
h..,ndaıı talelıelcrin ayn ayrı nıur::ıca

L ctm !erine lüzum yoktur. 
nu davet yoklama ııusulnsı yerine 

geçmektedir. 
4'1-.,. 

Beyoğlu Şubesinden: 

31G - 335 doğuınlui:ırdan he1• hangi 
hir sebeple henüz nskcrllk yapmamış 
olanların eylülün çift günleciııılc. şu
beye müraCDıı.Uarı. 

lf.:f.:ıt> 

Kadıköy Yerli Şubesi: 

ır.•• 
Ajam.ın verdiii haberin ma:ı• 

mununu böylece anlattıktan saıı
ra muhatabım itiru etti-: 

- BUnlann hepsi ita. .. Fakat 
bu Sll'ada ineiJtenyi terkedip A7 
merikaya (İtlmsyi benirler ını 
d üıünmü,, l>eyıir sahi1> \eri mi?·· 

Ajansın metnini bir kere daha 
okuyarak öğsümü ıere sere c•· 
vap verdim: 

...:.... Beygirler dü,üamÜ§.. 
Muhatabım pliba aklımdaJI 

,üphelenel'ek acxdu: 
- Nasıl olur? 
Anlatflm: 
- Ajana, İngiltereden Amerj,.. 

ICay~ Mvkol an,. y hat- Amerika· 
ya ıönd rilen beygirlerden baP.. 
setmiyor «Amcribya iıtmek Ü -
zere lngiltereyi terkeden beygir~ 
ler» diyor. Gitmek, terketınck ıi~ 
bt fiillere dikk :t. ediniz. Bu Iarı 
alul ve irn<le sahihi olanlar kUl· 
lıımrlar ve «eve ı,:i!.tirn», yahut 
«Sigarayı terkettim» derler.. 5~ 
de buntım bu şekilde kullanır ve 
bu fiilleri &.endini:ı Ü ümnÜ§ı 
kendiniz yapmış olursunuz. De -
mek ki, bu beygirler de düşün -
müş, bu s adn fngif r:ede kalına: 
yı muvafık gönniyerek tngiltereyı 
f"rl-.. c~, Anıerili.aya gitrneğe 
karar venzıİ§l~ ve böyle yap -
nuılar- Tereddüde yer katıyor 
mu 1 Hele itira:a imkan var ma? 

Mubat.abım bir lihrz.a sustu. 
Son büyük bire·· ctgöster.dive: 

- Sen, d l, bonları bana an .. 
latacağJna, aj:msa anlat da aj:ın& 
muh:ırriri, beygirl~re akıl izafe e
decef-~ keneli aklım başına top
lasın da öyle yazı yazsın! 

Doğru nu isterseniz, kaqı.hk 
ver.emt?dim ve ajansı.r., bu tahesd' 
ya:ıısı kaıımmda hayran kalmak" 
tnn başka bir ,ey yapamadım. 

• • ................................................ 
üjde ! 

K ırsta g··müşi 

tilki yetiştirilecek 
Ankara, 27 (Hu nfil) - Zlnı.nt Ve

kulctiı Karıı vil~·etini;ı Gole k:ızıı • 
sında kürkleri :fcvkal:ide m:ıkbul ve 
klymcUi olan tüyhıri gümüşi ren· 
g:indc Ulki yetıetirmck üzere hususi 
tertihntı hııvl hir çirtı1k tesis edtı • 
r.cktlr. Belki, h:ıy;Uımıza girmiş olan mev

zularla alAkalı olduju için, hepimiz, en 
çok belediyelerden şlk~t ederiz. SU
l:ırımı.z, yollarımız, binalarımız, şehrin 
ışığı; hulasa herşey, onlardıın bcklcdi-

Takai xamlaı ım ticaret 
Yekileti t yin edecek 

rnn Rıışit ndındıı bır tnlebC!Jlfn ce • + TAVŞ.tN l'BTfŞTlllll,MfJ - tındııki ılalın kırılma ı!u yu,.n;lnıı _ 
bindeki pıınıl"ı::ını .. alaı-ı..-cn "::ıknlan- Si - Tnıkyn.t- f .. 1 1 nn -tı' ti -.. ~ ., - a ... ı :ıvş .,- "' • mıŞ,, ayagı ve çenesi 11arça p:ıtça ol -
ıııış, adllyeyc teslim ohınmuştl.rr. rilmcsi için tedbirler nlınmaktııdır. muştur. 

335 ve bunlıırln nıunmde:t•e tabi
le1in son yoklamaları :. eylü!Qcn !5 
eylüle kadar yapılacaktır. Nüfus cüz 
dnnı, 2 resim. 1'ahsild:? bu!unaıılaı·m 
tahsil vesiknl:ırilc ~uhı: ınürac.a:rt- =============== 

flmiz iflerdir. · 
Fakat acaba belediyeler, bütün bu 

işleri hanı! lmldnlıniie ılirOyorlar? 
T:ıleplerde bulunurken bunu fıic; tet. 
kık etmeyiz. 

929 senesinde beledıyelcrin ısı mil
yon Jıra varidatı, 17 ınilyou Ura sarfi
yatı vardı. 930 senesinde eelir 25; 
masrııf 22 milyonu buldu. 937 senesin. 
de gelir 27, 938 de 28 mılyon lira oldu. 
Son senenin tahmini i e 30 milyon li
radır. 

Ari!, Biı1nci Sulh Ct'Za mahkeme· Tavşan tQylcıinden sıınayiimizde ge-
Benzin fiyatlııı'lnm yükselmesi ü - sinde, yaşı küçük olduj';'1ll1dan gh:li niş mikyasta istifade edHcceği anla- + Y Aı\'G/.V - Oııküdard:ı Fıs

zerine tııksi ücretlerine llelediyclcr- yapıiıın sorgusu ifOnunda tevkif edil- şılmı!jbr. Bu tüylerle ş:ıpk:ı ve elıli- tıklıhııyı rcla H risinin iki katlı sİl!lll' 
ce yapılan zamlar arasında ııisbct- mi!}tir. Çocuk, liiıldmin bn knrarı ü- venden bıışkn iplık te yııpılacaktrr. tasız cvt dün ı;tıec ~mlıa.hn ~ı .ım:ıt 
sl2tm: oldnğunu gören Ticaret Vcki- zerine hfingtiT hüngür ağlnmış, bh· + TAT\l'İl'e f;OiLDI __ Son z:ı· 3 de tutuşµcnk yu.mıştlr: 
leli, benzin ve petroiiın ithal mer- dahn ynpmıyncafın:ı dair tfırlü Y~- manlıırclıı çok ıı.rt:ın tiı:ırret i lC?ri + Erenköyünde Qturnn Enlil Is_ 
kl'7.lerinden muhtcllf vıliiyet ve kn- ıninler etmiştir. kaı-şısmda Muıtaka Ticaret Miıd1ir- ıııiıule biri dün ııabıın trenle IIa,·dnr
sııb:ılara oinn maliyetini hesap et • + Auadoludan burıırn seyyıır sa- lü"..'Ü teşkilfıtı kafi gelr.ıemiyc başla - paşaya gelirken y0ldn muvaze~esirJ 
ınck surctlle taksi ve otobüslerin ıı- tıcılrk ynpmıık üzere gelen Halil a - m1ştır. Şehrimizdekı Ticaret Vek.ıile- kaybederek ıüi müş vüc.udunlin mufi 
l:ıea1d::ırı ücretleri tayin etı yı ıca. clında birisi, Tahtnkal<'Cle Hamdi ıı- 1 ti dail"clcrindcn l(i nıenıw: Tlearct telif yerlerinden yr:raran:ırak N'imu-
rarlaştırmııstır. dınclnlti oda aric:adaşının bir kat el~ 1Uiiıı0düğtinc ııakledik.ccktiı·. ne hııstıılianesine kaUu:ılmuıtır~ 

lcırL Günleri hf!r mafuı.ne batkı ıccn
dl mah:ıllc5inirı mıim silinden öğre • 
nccektir. Gclmiycnlcr yoklama kaçıı
-;., "'lVlllr. 

MUHABERE: 

KARtLERİ::ı.rİZDEN Ş. )1. - Şi
kiu•etiniziıı netlcesiııl vğı·cıımek üze
re· tütfi n nıntba:rnıı:o geliniz.. 

RIZA ER - Sarih adresinizi bil
ıllrnıeııizi ı:kıı ederiz. 

ri Vecizelerin Serhi 
= ' ~Ulut"""411URUMlt1CnlfftH•~HM n ........ Htnr 

lnsa:run hu qı a, lıer 
nüf aza &1• lfütün ltaJ .. 
re, haltim olan talih 
yılJı::ır, ~cnJi r:ulıu için
di: P'fJ'lar. Ona batka 
bir ufukta arayanlar 
)'ollarını fflF alta. 

EMERSON Aeabıı belediyeler. bu gelirlerini ne
relere s:ırtedf.yorlılr? Bunları dn vere.o 
llm: MeseUI, geliri 25 ın!lyoo lira o -
l:ın 93G se~nde 11,530,000 lira ida -
rede muhtellt masraffiıra verilmfşt~ • BiR FAKi 

KIZIM ~TKAY~Sr 

1 

mış bulunuyordu. r etm~ buluııuruz. 1 tık ı:ilzcl ablanın kendilerinden bir da-
Behire birdenbire sordu: / D:n'to~un hep böyle (biz) demesi, ha ayrılrnıyacağına kanaat gctirın~tL 
- CeW Bey itin ne düşUniıyorsunuz, Behiı:eyı fevRahıde sevindirmekteydi. B~hlrc, doktora döndü:. Ne!.ic itimadı telkin eden en 

dol<tor.? Cilı:ldl bu kelime, arlık kendısinln ha- - Siz beni. JU duşküıı ve b!kcıı ha~ güzel ıöıle.ı:in lıici budur. Tıılıh 
.tınar işlerine 3,000J)OO lira harcanırua
tır. Tenvirat Ve tmızttata 3,04'7,000 Um 
nyrılmıstır. 224,800 lirası şehrin sıhhat 
i terine hıırcannuştır. İtlıılyc işlerine 
'18 900 lira~ su ialerlne n4,000 Ura bar· Yazan: Safkt Sami 

- Bu •balı telefon edip ııordum. O· kilrafun bir aile tahibl oltluğunu gci - !imde dünyanın en büyük saadeliııe yıldızı, insanın ruhu içind pa.. 
rıld:ır ve insanın rufü ve ahlilkI 

nun sıhhi vaziyeti iyidir. Yalnız bütün tırrlyordu Daha bu sabah herşeyi kay- mazhar ediycnı.muz:. Beni melek İllii kuvvctlcrifo kendlnı gfistm1r. fn· 
kışı Yakacıkta gerfrmesl llizım. betınlşken. ak aıru hcrşeyl kazanmış Uç çocuğun annesi yapıyorsunuz. samn aradii:"l her nur, nü"1l!!lfn 

- Zavallı Ccllil Bey. Demek kı~ın olll)ordu. - Bfüık:is, asıl siz bizi mes'ut edi- tsmdiği her niı.fuz ve her knv-
J cannuştır. 

J ~ Bu rakamlar ıı.rasında ilk göze çar-
pan, Idare işlerine. ve muhtelif yerlere 
hnrcanan on bir ldlsur milyon liradır. 
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KAmrıın sordu: 1 ablanıza hediye de ederiz. 
yapayalnız kalacak. Macıdc, Behlrenln kucağındıı uyu - yorsunuz, Behire rranım. Biz.im karan- vct bur:ırladır ve bur.ada bir yıl-

Doktor omuzlarını sılktl: mnkt:ı olan Saeıdeyi çekip alar. k ya· !ık hayatımıza ışık gcürlyorsunuz. Ben dtz gibi parıl Vıınl ışık sııçar. 

f. VakıA hatıra, bu paranın yel.."ilna ~re 
l yuzde kırk oluşu b{jyük bir rakam o
l lar.ık gelirse de, işi çok çeşitli olan 

belediyeler için normal gurmck li:ı.ım
ı dır. 
' .Beledıyclerim.izin geliri bugilnün 

hiç olmazsa bir mislini buluncıya ve 
Is k:ıdrosllc organizasyonu bütün ihti
yaçları karııılıyacak hııle gelındye ka

J1 ~ar. sanırız ki, şllc!ıyeUerimiz devıım 
edecektir. iSTATiSTiKÇi 

- Gelecek sene de tatil zamanında Behirenln gözleri yıne gııyrılbtly;ırl 

bu k ke gelecek miyiz.? olarak yaşardı. Talihin ne büyük ICıt -
Doktor dedi, ki: !una mazh;ır olmakt.-ı idi, dahıı o sa-
- Tabii ı: 1 rız, burada bu sene çok bah bu kö,kil ebediyen terketmc:e, 

1 t f de ettık ve saadetlm11Jn esasını bır daha buraya ayak atm:ımıya hazır
da buracla kurduk. Zııten ııattlbt bu lanmış, hat~ Cağaloglunda h ç beğ n
koşkü tm:ık istiyor, onu alırız. mcdıği, l:;tcmcdi4ı b r muhitle k dısi-

- Demek, köşk bizim ol cak öyle e bır oda d:ı tutmuşt.ıı. Şimdı ı e hem 
mi? bir ıı!le sahıbı oluyor, hem de bir ara· 

- Evet, bizim olur, hattA onu aUzel !ık pek ı;.evmı.ş oldufu bu l:b kte knl· 

- Evet. dedJ, Cellıl Bcyın yal;'Jızlığı
na ııcınır. Semahat Yak:ıcıkta oturma
makta ısrar edıyor Sı Ildek k cas lın 

parumımını muhn! za edecek. A~ 

nemle beraber oturıreaklar. C<' 1 Beyı 
arasır.ı gıdlp bu gorur z. Kı,.ın knrlı 

hııvırlnrda Yakacık suzel olur. Cocuk-
1 rla berabn gıder, orada btrk ç aun 
, "Çırırız. her?' Cet:ıl Beye yalnızlı mı 
u':lutturm J;ı oluruz, hem de lılz i t.! ... de 

Lak odasına goturmek istedi. Doktor yalnız, çnk :yalnız bir. insandım. Sizi Gdzünü açıp bu kuvvetlcı·dcn Lcı-
da kalktı, cebındeıı tabakasını ('!karıp 1 tanıdıktan sonra o y;)lnızlığın ne ka- tifnde ebnck dururken t.ıılil baş

ka ufukla ·da ve föşka sahnlnr· 
bir • gara yaktı, ~ mck tonunun :> a- dar h:ı:z..ln olduğımu hisreüim ve kaç da arnnınk insanları nncıık zii.fn 

ı dakı odaya doğru yürüdu. Behire de gJndür tekr:ır ayni yalnızlığa d(işece- uğı:ıtır ve ins:ınlııra ancak yol-
k 1 ıp krndı ine rcfak t etti G ç kız. l: m dıye korkmıya ba~lamışlım. Şimdi 1 !arım şaşırtır, bütün mnddi ve 

ı d endamıle, kibnr yürüyuşu ile o korkum geçti. Çocuklarım da, ben de manevi kuvvetlerini işleten \"C 

c dıılr.or-ı !Ayık hır eş ldı. Çocuk- mesuduz ve bunu size medyunuz, ytl- kendi gayesi uğurunda kullnnun 
ı r d,ı arkalarına l:ıkıldiliır. KJlmr.an, zu gibi yı.ırcğ.I de guzel \'e asil Behire insanlar, mutlaka muvaffak o-
y n da C<'rcyan eden sozlerin mlinıı- ı Hanım! l • l•mi- a. r •• ___________ _. 

ır ı ı J.yıımumış olm kia beraber, ar- - S O N -



[G ONUN :::::::::::::::: J 
~~~sLER] Ordu, yeniden on 
~, ~~·~-;;; beş Tug..,general 

Tran•ilv•nya 

Me•eleai 

Tehlikeli midir? 
363ncügün 
································ 

AVRUPADA AFRİKADA 

BAYRAMI 
(Birinci salıffıd.11ı devam) 

edilecek halk kıtalanrun ve her tıv 
raftan gelecek kııdııı: t!~kclr yurııda,. 
lnrın iştirakile meraslM -saat on lılr 
buçuktn endaht edilecek topla- baş
layacaktır. 

lıa. t"! ~ sonra yeni A vnıpa 
rbırıın birinci yıldönümü ola- k d 

~le ve bu münasebetle gerek ma- a z a n 1 
~ tip taraflarda, gerek yakından 

( Baımakalıdeıı d~'IUOıt) 
lann ifgal ettikleri sabalar biribi
riae çok karıtmııtır. tıte Ruman
yalılar, hem Bulgarları memnun 
ederek onlardan korkuları kal -
mamaandant bem de Transilvan· 

lngiliz tebliği lagiliz tebliği 

Londra, 28 <A.A.> - Hava ve Anrı. Kahire, 28 CA.A.) - Akdeni% İngiliz 
vatan Emniyet Ne:ıareUel'I tebllt edl· kuv\'etlerl Başkumandanlıtııun tebll -

Snıısilc ordu, C. H. P. si, latım
bul ve Ankara yuli:.<!ck okullan adı
na olmak iizerc. bircı· nutuk s6y\en
dikterı sonra da gcçid resmi yapı}ır 
caktll'. 

~e U~aktan bu büyük harpten mü
..G"•r olan memleketlerde bütün 
Qt nyayı tekrar kana boyryant 
l.i •tap ve sefalete sürükliyen bar
tii l\ sebepleri, herkesin kendi gÖ-

4ıt' Ve duyu,una göre tekrar göı
lıa~ geçirilecek ve harbin şimdiye 
ıad ar gecirdiği safhaJan uzun u-

ıya mevzubııhs olacaktır. 
be Si~diltk bütün dünya yeni bar
.- bır. hafta takaddüm ede~ ve 
, ehesız hıırbin gerek men~eı, ge.,t seyri üzerinde derin tesirler 
~Pa.~. başka bir had"senin yı!dö
t tnu ıle m~şguldür. Bu hadise de 
.kt<'n Ağustosun on dôku:ıunda 
lll dolunan Alman - Rus ticaret 
t ukavelesini mütcakıp 23 Ağus
~~ta Almanya ile Sovyetler Bir-

t 
1 .arasında imza!anmış bulunan 

tnı~ il ki . • 1 .J rn i:raata sıya11 an aşma-
qır. • 

111 •• 
--gı ız-Fr nsız-Sov-

~znkere~eri 
'91 O tarihten beş buçuk ay evvel 
ailt'~ovada bu üç devlet mümes
rtl er! arasında başlıyan müzake-
. erı, askeri görü~meler takip et
~· bellibaılı İngiliz ve Fransız 
••d.. hava, deniz erkanı Mo,ko
~ • Rus mare~allerile askeri 

Blıı.r tanzimine batlamıJlardı. 
Ya. u görüşmelerin ııayesi, bir 
R ndan Fransa ve inailterenin 
,;:.r• ile ayn ayn bir ittifak akdi, 
ın·· 1 zamanda da her üç devletin 

1 ~tereken digwer Avrupa devlet
Ctı • ( bu ~1 ııaranti) allına alarak, 

(Birinci 1tıhffeden dıvam) 

Kurmay Binbaşılığa terfi eden 

Kurmay Yüzbaşılar 
Jahamettin Ccbccioilu lstanbul. 
Kurmay Hava Binbaşılığa 
terfi eden Kurmay Hava 

Yüzbaşılara 
Fehmi Tekin Fatıh. Seyfettin Tura

gay Edırne. 1. Gavsı Uçııgok Topkapı. 

Albaylığa terfi eden Piyade 

Yarbayları 
Fafk Umurhan Erzurum. Hakkı Ho· 

lago Galata. Ş. Şevki Oğuz lşkodrıı 
M Rustcm Metiner Edırnc. Musa U -
~utaş lstıınbul. A. Vehbi Subaşı Bıtlıs.
lı.zcttın Kocasinan J\ Karahlsar. Ali 
Rızıı Ataman Sıvııs. l\•! Zckı Sezgin 
Suleymaniye. Ali Teke Elmalı A. Tur
han Tarıın Erzınean, llusnu Algan Er· 
z.urum, /\. Necatı UCğırmenci Kayseri, 
M. Beşir P;ıkalınlı Knfk~syn. /\ Tur· 
tıaıı Karaca l\lal<1f.Y:ı, M Refık Başkn· 
neı Van, /\ Ncc-ati Akdünı;.tz Kopı
dağı. M. Rıfat Aşkın F.rz.ıııc:ın. Snhri 
Erkorur Sılely~niye. Hu~ametUn Soy· 
lu Beşıktaş. Alı Rıza Güven HarpuL • 

Topçu Albaylığa terfi eden 

Topçu Yarbayları 
M. Ali Aktıın Oskup. Nazmi Tolu· 

nııy Bozcaada. 
Albaylığa terfi eden İstihham 

Yar bayları 
f Halıl Akyollu Malkara. A Muhtar 

Evsal Bıngazl. 
Albaylığa terfi eden tabib 

Yarbaylara 
Kemal Pılevnelı isı.aııbul. A Hıkmet 

Cankat fstanbul . 
Albayhğa terfi eden Cenevi 

Yarbayl::rı 

Fahrettin ::anözttlık İstanbul, H. Feh- yada ırkların kan .. •k vaziyette bu. 
mi Özyılmaz, M~nastır Sadrettin Öl .. T" meı.türk Selimi.Ye Na~t Kaşkn Ak· lunmasından istifade ederek Ma-
şehlr, H. Safırf Yepı-cm Fethiye, Yunus car taleplerinin çojona mukan
Fiazar Ceace, M . Eınin Eenver Trab- met ediyorlar. 
zon, M. NAzım Alpicaya Sivas, l\(azhııt Acaba Rumanvalıların •os·· ter· 
Devril Fatih. K.4znn Yarkuı Baıtdat, ' • 
Akil Tavcı Van, M. Şevket Unan Trab- dikleri bu mukavemet ve istiğna 
zon. H. Nıyazf Oillemıan ~!Anllc, t. neticesinde, araura telıırafların 
Muzaffer Dizlottu Edirne, M. Faik İl- bildirdikleri sibi, iki millet ara • 
ban Hal'.put, İbrahfm Oktay Ortakoy, sında meaelenı"n .. ·ıa"hla ballı'ne 
Ömer Öncel Erzunım, Osman Vehbi 
Akalp Er2urum, Ömer I..lıtıı Kl.>iebay kalkıtılmak ihtimali var mıdır? 
Erzincan, M. NlyıızJ Tulgar Kadıköy, Bi2 bunu zannetmiyorU2. Macar 
M. CeltilcUln Çetinkııya fsparta. 1. Sa· matbuatı çok .Hddetli Iİ$an kul • 
ip Daıtıtrııe fstonbul, l\I. Fehmi Taycan :.-· 
ıstanbul. ııısnn Kurtoğlu Amaıya. Eş- lanarak «İcap ederse Transilvan-
ref Can Mek.ke. M Emin Kutlu Silley. yayı cebren ahrıu gibi n~riyat
manıye. Abmet Tıınkaya Diyarbakır, ta bulunmaklat Ramanyahlann 
A . Rıza Özalp Mıınastır. A Yümnu Sıl· bir karıı fazla toprak vermemek 
er Van. Behçet Timoçin Balya, Adıl 
Boztunç Edirne. için herşeyi göze aldırdıklarını 
Topçu yarbayhğma terfi eden iddia eylemekle beraber, gerek 

t b" b 1 Macarlaı ın, eerek Rumanyahların 
. opçu ın aşı ar silaha sarılmaları kolay bir iş de· 

A '\av er Üner SüJeyınaniye. A Fn· w ·ı.r ç·· k'" b ·ı_ • 1 •- · 
ik Polat .Edirne M Nuri Celil Sivas guuır. un u u uu mem eKehn 
H Kemal Topçu~ğl~ İzmir. Hulki Bay~ 1 

her ikisi de bugün Alman nüfu -
kara Erzurum, Ilalıt Baş:ırıın Yenice·! zu, hatta tehdidi altında bulon -
vard:ır. Sıret Gürkan Er2incan. Enver maktadırlar. Eğer Almanya fİm· 
Butev Faııh, Es:ıt Ulusoy Gılmuşsuyu. . . • 
Kemal ObUs Gırit. Abdulkadir Ercan dılık meTkezı Avrupada ve onun 
Beşiktaş, O. Sadi Öıgiir B:ıkırköy. A. neticesi olarak Balkanlarda bü -
Enver Dramalı Dıra~ım. M. Zeki Ka- yük hadiseler çıkmuına taraftar 
ya Trablus. H. Basri Ozdcmtr Çatalca, değibe her iki memleketin de da~ 
Abdullah Anar Boyabat, H. Nazmi Öz· il" . .. 
türk Ka.)'alar. İlhami tıı.cr Hobyar. t. vayı sı Blıla halletmelerıne 'uphe· 
Hakkı Korkut Adıma. Kemalettin Til· siz mümanaat edecektir. Alman
mak Manastır. Cevat E~·renkurt 1'uın- yama kaıti bir mümanaati karfl -
bul, Must:ıfa Nacl ünııy Trabzon, Az.iz d R d M • 
Tcrpknç Ergiri, Mazhar Anlat Harput. Mn a u~~nya.nın a, . acarıs -
M Hilmi Kürek El(ıı:iz. t. Ali Allar se- tanın da soz dınlememesıne. akıl 
lırnlyc. Hakkı Dirmek Dağistan. M Ca- ermn. O cihetle Transilvanya 
fur Yeşilyurt Kır:ahisar. Akklış Kural meselesi ve müzakereleri hakkın· 
Kozan. M . 1ızet Özgül' Ctlibolıı, Mus- d "ki ·· d L! 1 nd" 
lafa Akgfin Kemalıyc, Cemal Özk~m .a. ı gun e 111rv &e en ! ışe ve-

y~: ~: 
D(lşmıın ta,Yyarelerinin İngiltere il· Bu sabah .ı-ken. 1skenderlye ve I'ort

zerinde evvelki aeceki !aalıyctl. Lon· sıılt nzerine btr ha\·:ı hücumu yapıl • 
dra mıntakası da dahil olmak üzere, mıştır.. Hı(l»r fıasar ve hfçbi:r yaralı 
bircok mın1akaları. dağınık bir şekil· \'e olü yoktur. 
de ve hedefler arasında fark gözet • G:ıyrircsmt haberlere ııöre. hücum 
meksizln bombımiıman etmeıttne mün· 10 dakikti stlmı!iştür. Hiçbır bomba 
hasır kalmıştır. düşmem:lştir. Topçu. ateş.! de işitilme -

Cenubu şarkide ild şchiı"d• birlrat' mı,ıır. 
öltl \'e yaralı vardır. Londra mıntakrı· ftal•an t LH"' • 
sında has:ınt. çok ehemmlyetsızdır J eo gı 
Ölü ve yanılt yoktur. Memfcketfn di -
er aksamında da yııpılnn tnarruzlıır ltalyada bir nuıhal. 28 (A. A) - ı. 

bofi! hasarata ,.c bir iki kişinin oline· talyan orduları umumi karargahının 
sine ve yaralanmasına sebebiyet "·er - 82 numar.ılı tebliği: 
miştir. Petrol ihraç merkczJ olan Ha,·fa 

Yıırı geceden biraz evvel düşmanın şehri. gupegtlndu.ı tayyare filobrımız 
bir bombıırdım:m tayyaresi, tayyare ııırafından şiddette bombıırdıman edıl
dafii bataryaları tarafından düşurl.ıl - mlştır Şimendıfer istasyonu ıle yenı 
muştnr. J?cirol tasfıyeharıeslne isabetler vakı 

Londrıı, 28 (A.A.) _ Aminı111k olmuştur. Heı tarafta yangınlar cık. 

d i 
· t •·ı·· · mıştır. Bu tun tayyıırelcrlmız, haı ekcL 

aırC's nın ev ıgı: ı · d ü ı d" 
İngiliı. Spearfish denl:ı:nltı gemlsl us erme on~ ş er '.r. . 

assunc dClnmekte çok fa1:la gccıkmiş Sımaır A!rıkııda duşman. buyuk kuv
olduğundan. bu gemiyi knybecU?mlS te- 'lieL!crle Dcrneye karsı hUcum\ıırda bu-
liıkkı etmek icap eylemektedir. lunmuştur. Odun ııak',.tmekte olan bir 

1 ·ı· t bl""' • k:ırgoyn 1 abet vaki olmu~tur. Mııam:ı-
ngı ız e ıgı tıh tıasarat ehcmmiyetsrr.dir. tkı rılü 

ve 5 yaro\ı v:ırdır. 
Londro, 28 (A. A.) - İnglliı. Hava Şarki Afrikndıı diişm::ın, H::ırnı 'a 

N(•zaretl tebliği: 
}ngjliz ha\·a kuv\•etlerl bombardı _ karşı h::ıv:ı akınları yapmış ve orada 

mıırı tayyareleri dün gece Almanya. yerlı :ı k<'l"f hastahaneye isabet vaki 
ltalya ve işgal nltında bulunan Fr:ınsa- olduğu gtbi, Desie'yc lrarşı yapılan a
dıı askeri hedeflere hücum etmişler • kında da askeri garnizonu hastabcne-
dır. . sine isabetler vııkı olmuştur. 

Almanyada: Kiel ve Wilhelmsha,·en Cem"an 8 kl,i ölmüş olup '.!O kişi ka-
dokları,. Frıınk!urt clv:ırmdıı Keles_ dar yanlı vardır. Duşmanın bir tay -
terbııch elektrık tesisatı. Angsbıug'da yaresi diı§iırülmuştiır. 
Messcn:himtd :fabrikası, Manhcim"de Mn ~aoua'de bir hapishaneye tane -
etrol ve iaşe depolan ve muhtelıf rna- ler is::ıbet etmiş \"e bazı c(lz'j hasarlar 
lıalerdc bırçok tayyare mcydanlnrı lkaına sebebiyet 'Ç"ermıştir. M~ku!la-
bobardım:ın edilmiştir. rın ıırıısıııda 9 ölu ,·ardır. 

ltalyada Torino'da Fıııt fobrikala - lsvlcrc hududundan gelmekte otan 
nna Esestosangl Civanni'de Marcelli cluşman t:ıyyar~lcri. Picmonta ve Bom
Jllaynııto fabrıkasına tekrar hücum e- b:ırdln fızerindc alonlar ynpmışlardır. 
dilmıştlr. Dafi b:ıtaTYalann 'Ç"C mukabil tana~ 

O akşnm Pnrtice rııdyr:,dn 30 ağus
tos tderinın ıı-znmetini anlatan bir 
k.onfcnns \"t'ril<.'ee~I gibf, Halkevle· 
nnde •e hnlk odnlarmua ya]JllaC'llk 
toplnntılnrda d::ı İstiklf.! Harbinde 
nıflletçc gfi!terdiğimf~ knhrnnumlık 
ve fedıılnirlık ve 311 ağ'ustos BnŞlnı
nuınclaTilık Ierıtarı mnhn1'l'beslnin c
hl'!Tlmiyct ve klymctı tı,1\ô-,nd:ı ko -
nuşmalnr ~·e konfcrnnııhıY tertip c -
dfl<.'cektır. 

Rumen ticaret 
müzakereleri 

(1 inci nhifeden devam) 
ccvesinde serbest bırakılacak maddele
rin l.ıyınet ıtıbarilc birlbirlı:rlne denk 
olma ına, ayni zarna'lcla da miımk(ın 
me tebc gruplaştınlına ına çalışılmıık
tadır Anlasm:ının bu safhası da pek 
yakında imzat:ınncnktır. l\1iizakeratm 
dı~cr rnlmf:ıTımn chı ynkındıı ikmal 
ccf1lecegi ümit edılmektcdir. 

Remenlere ziyafet 

~ Ticaret Dairesi Reisi Servet, Ru· 
men heyetıne t:ir öğle z.iyafcti vermiş
tir. Heyet ınolarınd:ın bir kısım. Za -
Cer bayramı tatilinden istifade edebil
mek itın ist:ınbuln hareket etm4lcr -
dlr. 

··········································•····· 
s~arliyede zengin bir 

~n •r.ın, bir giln, Çekoslovakya 
.\ b~ıne düşmelerini önlemekti. 

Er:ıurum, t. Hnkkı Erzincan, İlhıımi rıcı haberlere ragmen hız o taraf
Orhun Erwrum. M. Halım SOıeri is- larda bagünler için tehlike cör
tanbul. Zi:ı;a Taml>er~ Ni~de, Necati ı müyoruz. Tranailvanya davaımın 

AhmCL Nazır Bnykurt Samsun. Abduı. Berker Geylan. Abciurrezak Akpolııl hali' h k"L h 1• .. ·· F 
!ah Din~er Kuçükmust.afapaşa, H. Erzurum. Abdülkadir Depkıın Kemali· ı ~ . a ı ... ten ~y ı ~çt~r.. a
Fehmı özel Nı5nntaşı. M Nuri Özve. Je. H. SGbri D~nçay Kastamonu, kat ıln tarafın da, ıstedıkleranı ya
ren Karabiga, Hesiın Ünsal Girit, Tcv.hit Gürkıın Eı-zlncan. Raif Gürullü pamıyacaklarına kanaat getirince, 
Fehmi Öuıksoy 1stıınbul, Ilıı~lnı Er- Elbıst~n. Refık Topsever Erzunım. H. meselenin sulhan tesviyesi ~are~i-

t~gal atlındaki Fransada: Bordaux re •hücumlarının mudafanSl sayesinde 
l"l\'arında Gırpndc hali ıcinde. Bresi bu dlişmıın tayyareleri, Torino cyııletl 
cıvıırında Da\'ıTiacd:ı ve Cherburg"da dnhilınde kı'lin Michlli! yakınında kil
btılurıan petrol depolan oombardıma~ çlik çapta birkac bomba atmakla iktifa 
cdilmiştır. etmişlerdir. Neticede bir çiftlıkte bir 

Tayyarclcrimlzclen biri üssune don- yangın çıkarılmıştır. 

Ç. E. K. Enıiııönii Kazanndan: 
mmay1ı ettif"jrniz çocuklar munfa

nlinc 31 nğ'nstos 940 cumartesi nk· 
eamı Soadlye pzlııosuııda zengin 
bir cşs:ı piyangosu tertip edilmiştir. 
Hfç boş numara yoktur. Hayırseven 
Levntı bu sergiyi g5Tıniyc ve iştinılt 
etmiye dal'ct ediyoruz. • 

~an-Sov7et 
tt, I! 

memişllr. -----------------------------

Alman tebliii 
~llafereti 

kıu-Diğer taraftan komünistliie 
l!!u fi ~etin mücadelelerde bulun
d ' hır rejimin Almanyada ikti-

kaplan Üsküdar. H. Sureyyn Ülger Rumzı Orhon Beıgumn, Kiz.ım Ka- • k 
istnnbul. ragoz IIarput, o. Hefik Doğar Se- nı bulacaklan da '?.uh_akka tır. 

liinik. Ebuzzıya Zade Berlın. 28 CA A.l - Atman orduları 
r Mantıksızhk Müsabakasa : 11 1 

Albaylığa terff eden vete- S . VF.T jn başkumandanlığının teblli!i: 
riner Yarbaylara üvarı yarbaylığ'ına terfi eden ' , Fen::ı görüş şeraiti sebebHe. Alm~ 

aüvari binbaşıları hava ıcuvvet~rinin faaliyeti, diln. mil-•r h'l k"" 1" .\ı n ııne ge mış olması, 
ıııı ltıanlarla Sovyet Rusyanın ara
da 1 e!>eyce açmıştı. Hatta o ka
kı'dt lu, bu zıddiyet yüzünden, es-

en "k· ile • • ı ı memleket arasında se-
\ıı bir ·ı "k" •• ·ı 1 tın mı yar ı ı yuz mı yon a -

het rna_rkı bulan iktısadi münase-
1ıt•·' .~ırkaç milyona kadar düş -
Ia~!u. Ostelik ispanyada Alman· 
bil• ıle italyanlnr, b"lvasıta veya 
ler~"~~ıta Sovyetlcre ait kuvvd
~Otdu~ç sene çarpıımı§ bulunu -

a··r· tts u un bunlar, iki memleket a-

Şeref Aoytuıı Antıılyn, A. Hılml Ka. 
daroğlu Manisa. 

Albaylığa terfi eden Levazım 
Yarbayları 

KAmıl Bıngol Bursa. Ferıt Edıs Kuk. 
larclı, Osman Özkaya Aııtaly:ı. Arı! 
Saydam Zeyrek, Nıyazı Giılarman ls· 
t:ınbul, Sabri Batur Bcrnl, Kamı Ya· 
laz İstnnbul, Abdüivııhıt Gurı:.cl Kır
şehir, Cevat Ecrkslm I'ııtih. 

Albaylığa terfi eden harita 

Yar bayları 
SalAhattln Düzgılıı Ahmrd•ye. M 

Cemııl Akyazıcı Üskudor. H. Sırrı Pak 
Serez. 
Albaylığa terfi eden Askeri 

Fabrikalar Yarbay1arı 
M. Kerıımı Dcmlroğlu Van. 
İhtiyatta Albaylığa terfi eden 

piyade Yarbaylara 

-.e ınd~ki uçurumu derinleştiren 
diliaknııleten birer hareket adde
hir r en, Sovyet Rusyanın birden 
le/ . 1ngiliz - Fransız müzakere-
18~1 k.esip Almanlarla evveli 
~Oo ın~lyon marklık ticaret ve 

ınılyo 1 k k d" l 1 Muhittin Artu~ Kuçuknyaso!ya, 1\t 
lltah· n u re 1 an afma arı ::-:ecatı Özver Kır.anlık, Ömer Lıltfı 
d"t •nde de siyasi bir ittifak ak-" arı 1 Olgan Girit, :ı.ı. Ihsan Aras Erz.u-
dir e erine bütün dünya alul er- rnm. 

t eırıerniıti. lt"f Deniz Yarbaylığından Albay-
~m- hğa terfi edenler 
bıiYet ,. 

1
.• Hılmi Ülcr, Mııtımul Gokbora. zcya 

~ Ve ŞUmU U Ögul. Sıımı Güll;.ıy. Tııhsın Ertıın. Meh-
lıı.ı • • - met Ali Ege. lluseyin Kora,özol!lu, 

'llıd ıttıfak, Almanynnın, arka - Mehmet Alı Değer. 
tlıa a emniyeti temin etmiş ve Al- Albaylığa terfi eden mübenM 
~llYaya, fngiltere ve fransaya dis Yarbaylan 
tlııtıfıh lek. cephede hareket imki- Ekrem Ak bay ist.:ınbut. 

a ah~eylcmiıti. Birinci sınıf askeri hakimliğe 
di ı.ı lnuahedede, iki devlet ken- terfi edenler 
tlılt\aralannda, Avrupada nüfuz M. Kemal Kalkan Kolkıındelen, şa. 
'lıtt lılkaları tesis etmek ve bir kı- kir örs Antııly.ı. 
lla){erleri de harita üzerinde Yarbaylığa terfi eden piyade 
\le ""'tlnlf bulunmakla kendi fikir Binbaıııları 
leırı~r:tularına uyrun bir istikrar Artf Ceııçsurr Lulcburgıu. l\!, Sev-a: .~hnitlerdir. ket Okay Oclab::ısı. Jluseyııı Tunçer Eı 
old ,.&'Unkii harpte, geçen sefer :ı:incaıı. Ali Özer Akşehrr, Kdıııll 1ııaııç 
>tı~" gibi, lngiliz ablukasının Urfa, İlıs:ın t:.rclcm İstanbul, Mustafa 

... ;u Gürer Konya, A. Yııkup Oral lstan -"•rr kıya üzerinde tam bir mu - bul, M. Gnlıp Barlas os. pazarı. Celli
tıı..n' •Yet temin edememesi, Al- ıettın öner D. l'ıış.-ı, Afı Erkan K. M. 
lı.ı.ıh Yanın bu muahede sayesinde Paşa. M. Sabri Derk.sun Sullan•elım. 
lh:!ı\~at, petrol, manganez gibi E. Ldem Oskııymaıı Maçka, Haşım A
:"'lllfrl rıkoğlu Kc. M. Paşa. A Rnsım Tuğay 
da.rı t ~addeleri Sovyet Rusya- R:ızlık, A. Saım :L<;ı;·ll'"il İst. Şadı 

So crnın eylemesi yüzündendir. Artun Edirne, i. Hulüsı Ozb:ış Hnrput. 
teli "Yet Rusyanın istifadesine Hamdı BJydar P'atıh. Hakkı Alp lzmit, 
tı- i.cc, F"mlandiya barbi müstes- Hayrettin Toprak Gırit. M. Emin Akın 

• Qllr Bılecik. A. Mazhıır Orbcrk Hersek. 
d~ •. P etmeksizin memleketini M. Sıddık Öıyurd Van. l\t. Avni Şen-
"'-~· Y\Q bin kilometre murabbaı kan Sıvns, A. Kf'Tlnı Aydın, 
Yıit~ .. "e 23 milyon nüfusla bii - A . Kerim Hek1mgll Trabzon. Mehmet 
~· Erel Yenice. A. Sedat Seyhun Selfınik, 

··~·......... M. Necati Uliurtaıı Ka lamoııu. Musa · G ..... •••••• ••• ••••••••••••••• · • •• Kazım Arıı l Oskp, A Jilıd t Al tan Sli -
: Unü Günu··ne Jar"h : ıeymaniye. Hayrullah Daykarn Kızıı-.... i.. 1 : toprak, İrfan ll:ı~atu~ Naslıı;. /\, nemzı 

·••••·•• : ö dk" ..,.. . ................................. zcan Bursa, Hayrettin Tto.::ız I<a ı oy. 
lıııı..ı li:skışrlıir geri ı:ılındı. büyük Mustafa Aslanova Knstaınonu, Nccııti 
~ tı.ıı. inkişaf etmektedir.' (92'ı) A~cııy Eılıı ne, :\!.Ali Arslan Şam. ::\!. 

r.ı.ıh Van ı- _ . Hıdayct Dnştuf Şclırcmınl. Halı! Hildı 
o.ıhezıdt 

1 
go une, Turkıyedc Türk Atay Edirne Munmnıcr Ertu& Y P:ısa 

"ıı.p s eri taraı- nd l ·ık • · ' llr RÖnd . 1 t an ynpı an 1 Eyüp Süsey l'ız.ıeıı, Sadık İıgi Vefa, 
i- il eılldl. Cıı37) Muhip Tantınıız CaTııta, ~aluhııttın Bu· 

l'et tıı ~~.n Terbiyesi kanunu mer'i· min Manaslır. Abdülaziz Avman Edir-
~ıne circli. (939) ne. l Hakkı Erbuğ istıınbut. H. İbra-

- hım Gilnay lstoııbul. Musuıfa Ilgaz 11· 

1 
. . ~ gaz. JI. Tekin Oktay B;tlıs. Necmettın vve T asvırıefkAr; Baydar Ltanbul. 1 Hakkı Si' gir Kn

"' ----..... u .... __ _J r:ıhisar. li Rüştü Se1çuk U kdar. Ftıat 
'l•ab d"I Öz.demir. Sultanahmet. 1. Ncset Fıçıcı· 

e 1 en malların oğlu Otııkçılar, A. Avnı Aykut Srın'a, 
iatı" d eh Fuat Eğri SeUınik, Hıılit Sa\'nşcr Js. 

r & t:ı.nbul, Abdurrnhmıın Kıırakullukçu 

..,, 29 Aguatoa l 909 'OIJk --::;.._ ____ ...:...,::....::...~ 

~lrı:ı.nı~~ı haımosinden Abdülhamit 
~l~ narı a Yıldız snnı.yına ıınkledıl
lııı.ııırıız 5 <'şyalardan me,şbur hattnt-
lıı118i ın eserleri olan 43 levha dahi 

~ ilcı-!ık ~urlar tarafından tefrik 
il cd 

1 
ııedeki eski mcvkilennc 

ını !erdir. 

Sivas. Şefik Öner 'Osküp, M. Mukerrem 
Siler Kayseri, M. Cel.11 Öner lstaııbul. 
M. Rifot Tuğcu 1stanbul, M. Mumtııı. 
Boğkurt Lüleli. H. Sinııti Gokyoyln E
dırne, M. Ruhi Baykal Aksıır.ıy. SukrU 
Altay Vnn, 1. Cenonl J\kıılın 'Üskilp, 
M. Şevki Tiıtcn Kmltoprak. lbrnhim 
Kulıın Ramis, Mehmet Kurtccbe lı.mit. 
A. Sureyyıı Ate:; Falih. Serafcltin E · 
roğlu Sivııs, Abdurrahmıın Eı:c Si\•as. 

•k ı· sellıTh bir kı?Şt! hareketine inhl el -
Nuri Çetın Zeyrek, Niyazi Aytuğ Amerı anın po ı- mış \IC bu kc~ır esnasında Cosport 1i. 

Manastır. Kamil Erden Ko . .:\1. Paşa, manı tesisatı üzerine bombalar atılmı:ı-
Hli~it Yurd ~ıığdad. şcrafcttin Tu- tikası Japonları ıır. 
muçın EdruınıL, Arslan Şwrntay ş. 27 • 28 Aiustos geeerl, mühim mu -
K:ıfkns. k k t harebc havn gnıplıın, tngılte:rcde ve 
Suvari albaylıiına terfi eden or U uyor s~yada ıimaaıar ~·e tıabrl.re tCZJ:tıh-

K 
,, k d lan tesisatına ve tayynrc ve eslıhn !ab-

ıüv ari yarbaylar Londra, 28 (A.A..) - • ~r,;. -~-~r riknlnnno hireumlor yapm1Jtır. Sout-
Abdulhalim .Akkıi 1Ccnuı.h dıplomntık memurun Tokıo yn t' g - hamptoıı'da. Aberree'de. Dund 'de, 

ıç • rılını.ş olmaları hakkında Londrunnı 1 cccis'clc Hull"dn ve bilhassa Derby'de 
': ar.ba~lıga .terfi eden J~ııonya. sefiri Ch~gc.m:u.u, Uc~terin ,:e Bırı:ıİngh::ım tayyare \'e motlir fa~-
ııtihkam bıııbaşıları <lıplomntik mu\ıurıh1nJ şu bc:11:ı.nnt- rikalarında ve Chathıım devlet bahrı-\ 

Ref h G kk . JJ ta bulunmuştur: ye tezgahlarında. geniş yangınlar. bom-
Ak~·ü~ Hnlı~P ~: ··d cy~t, u1"I:yrc~~ Diplomatik memurların geri cağı- bardıman tayyarelcri_!Tliz. ıa:acınd~n ya-

' ı ı un ~u u on - 1 tm len k fi •eti Konoye lle pılan hucumlann muessirlığıni goster-
saray. Enver Suıtkan l\lusul. Hilmi rı m~ş. 0 ~ ey J · m ha_ miştir. Tayyareler. lngilız. limanlarına 
Uysal Ncvrckok, Omer Tokgöz Kns- f!ancıye Naıı:ınnın apoD)~ mnynlar dokmcğe dc\'am etmişlerdır. 
tamonu. Taliit Engüriılü D. Bakır, ncl politikası hakkında ahırcn yap- Gece İngiliz tayynreleri Almanya a
M. Sait Yırlıga.~· Bunn, M. Hilmi n~ı!J ~ldukla~~ ?eynn~t.ın ~saslarındıı rnzisl üzerine mahslıs netice ııtmaksı
Acar Çor~. A. Ferit Sungur Niğ- hır cuna. dı;gı~iklık fıknnı mulua~- zın. bombıılar atmış!a:ı-dır. Kıet'dc bir
de, Sabri Oztan Bo\'::ıb:ıt Ö CeınH mm değildir. Şu~u da ilive etnıeı< kaç ikametgah hasara uğramıştır. Hal-
Aktaş Erzurum. • ' · )"erinde ~!ur ki. lı.ıl!im Londrndakl kın disiplin zih~iyeti r:ıyesinde. yal -

Y b 1 
•. f" d v·nzifenı lngiltfl"C ne Japonya arn- nız bir kışi hafıf surette ynrıılanmış -

a~ ay ığü t~r ı e en sındn lıakiki bir anlaşma vücude ge· tır. 
demıryolları bınbaşıları tirnıek oldui'u cihetle. eahsım gibi Birl bahriye topçımı bra!ından ol-

'.\L R mzi Akatııı k Gıril. iki memleket arasınıluki münascl>ıı· mak iızerc \!~ İngiliz tıı"'.ynrc~ı dustı-
~ ı - · · ti t rulmliştür. Bır tayyarcmı:ı: k:ıyıptır 

Yarbaylığa terfi eden tııı saglnm e!ns ar uze~ın~ ıs ~ Bir denizaltı gemisi. cem'aı:ı 28.600 
''h d' b" b 1 etrneııini :ır:ı:u eden hukunıetimın 1 nlllto hııcrolnde düşmıın gcmılerı ~-

mu en ıs ın aşı arı t.auı mutauaknL ve ıuüzabcrctıııc mn- :rmıştır. Bu gemiler, kun·ctle lıim:ıye 
Cemalettin Tumbay İst:ın bul. lik bu\umnnktayıın. edilmiş blr Jmfile (~inde ~eyrctmcktc 

YaTbaylığa terfi eden ıdl. 
nakliye binba~ıları T ki • dJ l\Iansın Frans:ı sahili önünde. Alman roç nın ceae balıriyc topçusu. iki dilşm:ın denızalb 

M. Şukrü Vun Vnn, Y. Zıya Bn· vakıldı cmisine atcs etmiştir. Bu denizaltılar 
pr.ın \ 'an. ~ muhtemel olarak tahrip ednmistir. 

Yarbaylığa terfi eden Meksika. ~8 (A.A.) - D.N.B.: Hind Okyanusunda. Atman bahny.e-
tabib binbaşıları Leon Trotsky'nın cesedi dün öğle- si kuvvelleri. ingifü Britkh Comınan· 

den sonra burada l"nkılınış ve külle- der sarnıç gemisini batırmLslnrdır. 
:'il. At if Yurcu İ:stıınbul, l\I. Nu- · d · 1 · t " rcll'n y -_, C ıu p n, ul z.cvcesıııc ven nıış ır. 

. ı . azıcıoı.:u . m . nş:ı. H. ~~"""=~~~~~~~~-~~~ 
lbrahı~ L:oz.c lstal'!bul, l'ıl. B:ıydu 
Savcı lştip, Ahmet t:nız M:ıııısn, tem Sivas, Niı.anıctlin Adalan Vodl-

Hür Fransız şefi 
bir nutuk söyledi 

A. F~ıl Ersin lstıınbul, M. 1bs:ın na. 
Tiğin Istaıılıul, A. 1JM Çcllkyol An- Yarbaylığa terfi eden (1 ine> sahifeden devam} 
k_ara, Ali Tunalıoğ'fıı İ stnıılıul, A. olaıak knldığını ıni~tl!rınlştir. nn-
h.~mal Verdi tstaııl,ul, !II Alı Uilcn •a ta binbaşıları lı:ıssa tehlikeli bir ııskeı i ve ekono-

Bu reıimde 22 mantıksızlık vardır. Bulunuz. 

T Af slL.AT: 1 Gazetelerini kesmek istemi yen ka-
•••··•· ••••••• .......... 1·ilel'lmiz \ıulduklan mantıksızlıkları 
İtinde maııtıksız.lı~lar bulunan re- bir lciiktıh ya-zıp &ôndercbilirler. 

siınlur ncşredileccktir. llcr resimde 
mantıksız. bulduğunuz yerl\!ri renkli 1 
kalemle İŞ2ı et ediniz. Son resmin 1 
ncşrind<'n sonra kuponların bırlıkte 

üsabaka 
Kuponu k ip wmderiniz. Jfosimlere aynca 1 

tafsilat Termeğc lüzum )-oktur. ----------.v...-----
; ............ " ....................................................... ! 
i•SPOR•~ 
i...-uU1UfHIMf'"'9ttNttHMlflftff1ff1llfftlll1fUlffllKt,..; 

Zafer koşusu 
Batvekalet Beden Terbi

yesi Genel Direktörlüğü Bi· 
siklet F e~eraııyonundan : 

Müsamere tertibi 
BEŞiKTAŞ l/AI.KöVJNDEN: -

Zafer ~yramınıu ıs inci yıldönümü• 
bı:ıyrnmına tesadüf eden 30 ağustos 
1940 cuıua gilnü akşr.mı saat 20 do 
Evlmiz.d bir müsamere tertip edil
miştir. 

* KADll\.ÜY HALKEV/NDEN: Rızc, A. Cemil lğcı lllcnemcn H };1. Alı Duruk:ın Deşikt-:ış. mık vaziyetl' rağmen, Çaıl nrnzi!d, 
Mcuımi Aybcl'k İstanbul, "'I.' ""-ı"k. zelil tesliıııiyetr ı ıı.a gösterınektcıı l - Fcderı:ısyoııumuz.un senelik 
T 

'' ".. b l - t ı· d f · f k 1 h _... !10 nğuat.os zııfer bnrranıı münascbc-
"1Şçıı~ğlu G. Amcp, ıı. llulkı Key- yar ay ıga enı e en en iıııtin:ı ctnıış ve za .f!Te aı ar nrncl ç:ılışnın yırugrnını ı11<1l'ibiııce bü~ ük 

nı<'n Konya
1
• :'.\1. Raıııı Ynı·gıcı fşku.l- sanat binbaşıları devaııın karar vemııştfr. llu çok ı;;ı- zaferimizin yıldönüıntine 1.e adüf c _ tile program: GC'ce. ll!lnt 21 de l -

ra, Refik Oney fırt::nbul. Kuılretul- yam ttıkdir knral'ile, Çad, . butun den 30 ağustos cunm günü (Zafer 7.nfer hakkında blı- Eiiylev, 2 - Or-
lah Kurt Kırşehir, il. Avni Blrhe- M. Tevfik Aran Aksaray, İlır:ıbim Fnınsız. imp~ratoYlu..,;.;,ınn v:ı.zıfe ~°: k_oşusu) adıylc bir bisiklet ~·arışı ter- kestrn ve solo konscri, 8 - Knhrn-
k~ıı:oğlu J{o:zann, Yusuf Balkan Köp- l§ıksnlnn Sulı.nnsclim, M. Şevki Yaz. tunu g ı ternııı;ı ve kııll:ınmn ı._"%lretını tıp edilmiştiT. man piyesi. 
ı?lu, !'· Hıkmet Horan GJresun, :M. man Harput. vcrnıistir. 2 - Bu koşunun mesafesi Florrn-
!\ly::ızı Sayan fstanbul . .Mümtaz Ak- yarbaylığa teTfi eden askeri İngiliz Başvekilinin dan lıa~ıyarıık Silivri lstikn.metiııde ''""-"•••"-""-"'""'•',_,"' 
talay İstanbul, S. Nu-zhet Dirisu A· fabrikalar binbaşıları yardım teminatı 38 kilometre mesafe. katedildikten d~nn, O. Zekai Tarak~ Buldan. S:ıb- . . • , " Londrıı, 28 (A.A.) - Başvekil onrn dönülmek ve ymc FlDryada ,.. 1st.ıı.nbulun büyük bayramı ~ 
rı $nllı Ant:ılyn, Sillcyman Kar~ııl "Mubıttın Erk~ Elb1st:'.?• "MMumtı:ı:. CJnırclıill, General De Gaullc'a yaz- bitmek üzere 7G kilometre olarak t<>s- yaklaıııyor ... 
Batum, l\Iııstafıı $nhin Kemah O Guncş Çıınkırı, ~enıııl Gurunur Çı- dıgı bir mektupta ittifakn Radakat bit edilmiştir. 
Kiıınil Galntalı Hopa, Halit K~mr:ıİ nı:ı!, . Muhtar Gorduysnz S:ınıatya, şarUle bütün denizaşırı Fransız arıı- 3 _ Bu koşuya Ank:tra, istanbul, 
İ stanbul. Munır Kurtoğlu 1stnn:l· . A. Suat zisine ic:ıp eden y:ırdımın yapılaca- 'Esl.-:i!ebir, Balıkesir, Burs:ı, Kocncli, 

yarbaylığa terfi eden ~ungu .s. Ahmet, r:n ettin Öıı:kan "•ım, tn~lliz nıüstcmkkderine tatbik }~dirnc ve Kırklarcll OOlgclcri koısu-

30 Af,'1.lStos Zafer Basramını 
liimlnmıyn hnzırbnaıı 

Lale Sineması veteriner binbaşıları Kırcaalı. edilen derecede iktı~di ynrdımdn bu eulıın dııvet edllmi,ur. Diğer bölge-

' 

:Mehm_et .:uran Kavala, C. Nezihi f"i.nci sınıf_ ~ske~i hakimliğe. lunulacağını, ooyle bir ynrdımın der- lcrdc arzu eden yanş0:1l11T iştirnktt> 
\ aml~ Üsku.dar, İhsan Ceçkil lst:ı.ıı- terfı eden uçüncu sınıf askerı hnl müessir olabilmesi için b len scrbe!'tirl r. Bngfin matinelerden fübarm sa-
hul, _Sadrcttm Koca~nn Üsküdar, hakimler lılimlaı· yapılmakta olduğunu bildir- 4 - B6krcşte icra edilen bisiklet lonunn yeni mevsime açıyor. 
1. llu.ı:lıaııettın Ulu.; l stanbul, Mcnı- mi tir. Bnlkanyntıncla bilfiil nıü!labakal:.uıı Sinema dünyasının eşini bir da-
duh Oz.kuıı J(oz:ın, Kcınnlcttın Çağ· l\!. Saliıhattin Güna~n Kunıknpı, Deft iştirak etmiş olnn J\lilli Takım ko. ha yaratamıyacnğı 
latan Aşıkrıa~. Rıfat Tumer Anka- Ilıısan Sıtkı Kalay Tı-abıon. izzet K aymskam v• er- Şlll.'Uları bu yanşa gİremczlCT. 
rn, M. !\luı:ımıneı: Ua:;knra Altuniz.:ı- Tacın Sıvas, Şerif Uudak Avrakhi- darlar ara ... da tayin 5 - Yanşçılıır siyah ma"", bc'l.~m~ T0RKÇE 

Otel Emperyal d 1\[ hl'- G- ı· snr, :r.t. İbrahim Öı.türe Euı·sn. L"ll "'" e, - u .., unay stunbul, H. Hayri ye na .. ı er ~ap, bisiklrt aynkk:ıbı~ı ve bisiklet. 
Kılıııoğlu İst.ıı.nlıu.~. Cevat ll1>ran iz.. İhtiyat yarbaylığa terfi eden KnrncabcY kaymakamı Remzi Akdnğ Cormaııı giyeceklerdir. Bu kıyafette 
mir, Rauf Yuca Uskudar, Kıuif Ök- piyade binbaşıları madeni k:ıyl"O:lkamhi:'lna, Ödemiş kııy- olmıynDlar yanştan menedilccektfr. 
tem İz.mir, Ari! Türkiın Sofalar C'· m:ıkamı Hasım Karacııbeye. Foça kay- 6 - Bu müsnb:ıkada. birincl ..... 1c. 
"rnt Enıregiil Ankara, l\lunmme~ b- Mustafa Yalcı~ lI_?sköy, A. Vasfi makamı NU$rı?t Esmeye, Sütçüler kay- e.~ 1jıı:ı MlraDda - Rny .Milland'm 
r-c. •nder İstanbul. A. 'J'evfı'k Erk~n Polat Sıvas, A. Şukru l'ıfoki::ı Sangeı:. m:ıkaml Rıdvan Foçaya, Gole 1.-ııym:ı- ne bir 'kupn, ikinci ~ üı:üncOye bi-- A s··t · ı F rcr mııdnlya verilecel..-tir. En btlyiik z:ıferldir 
1 tanbul, Ali Çıığntay Şıım, S. llamlt Deniz yarbaylığına te:rfi eden k:ımı sım u çu ere: atsa k:ıymaka- iiııll••••••••••••m Sümıın İstanbul, ~ülkem Knan Er- . mı Cemal 'Onyeyc. Ünye kaymakamı 7 - Yn~ 30/81940 cuma gfinü 
zurıını. kurmay bınbaşı1arı Avni Erb:ıııya, Diyarb:ıkır \'Sil muıı _ tnıu saat on :ıltı otuıda başlanaca _ m"'""''""'"""""'""....,""'"""'"ıımınıımmmn 

Kemıılettin Bozknrt, Süruri Aka- vinl İhsan Ödemişe, Udik kaymnknnn ~ırul:m müsabıkların )e'\'rnİ mezkür- Taavui Efkar 
Yarbaylığa terfi eden lın. $ekip üçüncü umumt müfettişlik hu - ela saat on be!lte Flor.\'a istasyonun-
]eva-zım binbaşıları Deniz yarbayh~na terfi eden sus1 kalem müdürlüğüne tayin ediJdi- da batır hulunnıalırı. ---------------

0. Nuri Usman Konyn, Ahm"t ler. Bı" iklet muM .... b-'---- N- h (5) K t " güverte binb:uı.ıları Siirt drfkrdarı Naci Bilcdğt>, Kır- s .,.. ~ us ası uruş ur. 
Ba~ kurt Kcmnlıye, M. Rıf:ıt Çırııan -;: D TEnBt~"İ BISİl'LET . . şehir dcftcrdıırı Şerif Silrtc. Erzurıun BE F,;.'l •" ı = "' • ı .. ı TGrkt- Hart Çırpan. llııseyin Pekcan Ilürhaniye, Rlfot l\luUu, J{cnıakttin E_ngınol, rlc!tcrdnrı Hfımit Amnsyny:ı, Afyon AJANI..IÔI TDAN _ 30 ağustosta Abone Şeraıtı ıçtti'- fcln 

1 

!\tııstafn Kc~l'y Kııııuağnsı, Ahmet Abdun :ı)ıman Ilenlloğlu, Salahatthl defterdarı Recai Hatayn. Hat:ıy d< ft r- ş<'hrimizdc d!ı::,-er böıgderln de i~ti- - - ..::z=_ 
Ynrat İı>tanbul, Y. 'liya Koray Fa- Durak, lzze.ttin D1uı!ı.:r,, Müfit 'l'an- d rı Galip Afyona nnk en, muha '- rnklcıilc yapılnrak 70 kilometrelik Senelik ............ 140-0 Kr. 2700 Kr. 
tih, H. ?ıya Bnyr.:ıl.tıır Tl'frnni, l\1. l':t, Kenan Or, Et r.u Çevıker. S Y: hııt müdürh.ii,"Ü ikinci şube emr1nd ınü'l:lb:ı.kııI.:ı:ra tştl.-:ık arzl1$Unda bu- Altı aylık •...•.••• 760 > 1450 > 
Sı.iruri Ozen l\Iıdilli, 111. ll:ı~·ı i Ger- fctlin Bengi, Hal 1 A)dıııcr, Fl'Vzı \;liyet muh:ı!lr.be müdurü Fehmi hır.'1.n bislklctçilerın 29/81040 tari - Ü 
çukçi B. l\Icsçit, Sami İpçi Tuıbzon, Gliıcl, 8:ılim Durak, Kemıılettinl Kırsclılr dcflerd:ırlığına t.ıı.hvllcn ta 1' hine kadar bölgeye müra.cantları lü- t aylık ............ 

4oo > SOO > 
M. Hilmi Subiler 'Edlnıc, Hıfzı 1r-

1 
Derkut. · dil i l ro· ·ı· l e· ...l.'lr 1"0 _,..._ yın c m ır. zumu ı an o unur. ır a.,..... ............ u > yuıı.ı.ur. 
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7.30 Progı·anı ve memleket 
ayarı, 7.36 Müzik: Hafif musiln 
(Pl.), 8.00 Ajans haberleri, 8.10 Ev 
kadını - Yemek liste i, 8.20-8.SO .Mü
dk: Hafif musiki progı-nmının de
vamı (Pl.) . ı 

12.30 Progrııın ve memleket snııt 
ayarı, 12.35 Müzik: 1 - Sadettin 
Kaynak - Nlha,·ent şarkı: (Knlpler- ı 
den dudnklnrıı), 2 - Muzaffer İlknr
Nihnvent şarkı: {llnJ atımın neşesi
ni hep ynnında bulurum), 3 - Lemi -
Uşşak şarkı: ( Yu nınıştım ııe güzel 
hayalinle srnin), 4 - Gdi Zeki - Uş
şnk şarkı: {Bil' g{ııı geleceksin diye 
bekler dell r.:önUim), ı~.50 Ajans h:ı
bcrleri, 13.05 Muzi!,: l - Saz scm:ıisi, 
2 - Muzaffer İlkıu - Segah türku: 
(Yeşil çamlı )aylnsı), 3 - Oyun ha
vası, 4 - Hayri Ycnigun - Hüseyni 
türkü: (Hazırlan bu hafta çoban ge
lecek). ı::.20-14.00" lılüzik: Knrıeık 
program (Pl.). 

18.00 Program \"C memleket saat 
ayan, 18.05 Mtizik: Konserto (Pl.}, 
18.40 Müzik : Radyo caz Ol'ke trası 
(İbrahim Ozgür idarcıoiııde), 19.10 
l\!üzik: Aıındolu ve ze~bck harnları, 
19.25 Müzik: l - fı;mail Hakkı-Hüz
sanı şnrkı: (Kabil midir hiç), 2 -
Zekai Dede - H uzzam şarkı: (Ey 
hüsnü cemal), 3- S. Ku)•nak - Mu
hayyer türkü: (Batan gün kana ben
zlyor), 4-Muhnyyer türkü: (Ay 
doğdu batmadı mı?). l!l.45 Memleket 
saat ayarı ve ajans haberleri, 20.00 
Milzik: Fusıl heyctı, 20.30 Konuş
ma, 20.45 l\lüzik: nııılcyicl i tekleri, 
21.15 Konuşma (Sıhhat santı>, 21.30 
Konu~ma (Radyo j!nzctesi), 21.45 
Müzik: }Hlyuk OPStekiırlar serisi -
No. 5 : J:rnhıııs, 22.~0 Memleket. sn
at ayarı, ajan haberleri; ziraat, <'S· 
hanı - tahvilat, kamlıiyo - nukut bor
sruıı (Ffyntl. 22.(fı ?ılilzık: Cazband 
(Pi.), 23.25-2:::.30 Yarınki program 
vr kapanış. 

işçi arıyanlar 

+ sı MAKJNIS'f, 7 EU~'KTRİll 
Çl, 10 MU.\'TÖN ::lanatleı· mel-· 
tehi clektı-ik şubesi mezunu ul.na~ak
tır. Ankara, Jııtanbul, İzmir telefon 
santral vu ntôlyelcrıııue yetiştirildik· 
ten sonra diğer mcl'kczlere ı::-onderi
lcceklerdlr. .Müsabaka Ankarada 
18/9/940 çarşnmba s;Onü ııaat 9 dn
dır. Vcsaikle"lll/ 9/ 940 a kadar .\n
kara telefon mudürliiKünc ist~dıı ile 
müracaat. Ayrıca !stnnbul ve izınır
de imtihan olacaktır. 

30 Ağustos CUMA 
günü akşamı 

OSK ÜDAR 

Kızkulesi Parkmda 
Türk Hava Kurumu menfa

atine büyük müsamere. Kıy
metli sanatkar Münir Nu
reddin tarafından konser 

SATIŞ DEPOSU Z. SAA TMAN Sultanhamam Camcıbaşı han 

Sanatkar Mualli 
tarafından konser 

ERTUGRUL SADi TEK 
oe arkadaıları tarafından 

(KILIBIK) 
inhisarlar u. Müdürlüğünden: 1 

lstnnbııl Biriııci lem ll!cmurlıı
ğırndan: 

Bir borçtan dol~~'l ıınraya çcvriı
mm•ine karar verılen Galatada Dn-

3 perdelik voduil 

Kemani Eşref idaresinde 9 
kişilik saz heyeti tarafın

dan fuıl ve halk şarkıları. 
Aynca caz dans müıabakaaı 

1 - Şartıııune ve nilınuncsi mucibınce 6000 adet bira sandıi;rı ka- nüp Sigorta hanın~a 10 ve 13 nu -

Palı zarf usulilc S!\tın alınacaktır. marada mnhçuz ~ır adet OUmpiy:ı 
markalı yazı makıncsı, bir adet A

II - Muhammen bedeli 18.000 lira, muvakkat teminatı 1350 lirııdır. merikan nıamuUltıııdan demir kasa 
111 - Eksiltme 4/IX/9.SO ı;arşamba günü saat 15 de İstanbuldn ı adet 3 camlı kütüphane, 1 nJet • 

Knbataııt:ı LC?v zım ve M!ibayaat şubesindeki ahın komisyonunda yapı- üstü kristal camlı yazı masaın, 1 a-
Hava Kurumuna 

teberruda bulunanlar lacaktır. dçt üstü kristal camlı ufak yazı mn-

bed 
. , sası 1 adet 2X3 boyunda seccade 

IV - Şartname sözü geçen •\1 en ve lzmir, Ankara başmudür- üstU mavi renkli bir atlet üstü kristal 
Dün Türk Hııva Kurumuna teber

ruda bulun::\'llar ;-ı;.ııl:ı.rdır: Dlll>er, 
Kal'deşler Anonim Şirketi 1300, Su
at Keribar 680, Mukavva Lim!tcd 
Şfrketi 680, İzrail ve Sami Salli r,41). 
Ce!Ul Kermen 500, Jak Dekalo 400, 
Fevzi Şamlı 400, l>avit Lcvi ve Ri
fat Keribar 370, Rafael Abııaf :150, 
1z.ıık Hnstny ve Danıatiarı 210, Tolc
do Blraderl<'r 202, Pol Zazn 200, Ye· 
kun: 5882 lira. 

lüklerinden parasız. alınabileceği gibi nilmune de nıezkur şubede gÖl'Ü· cnnılı yuvnl'lak masa, 2 adet mnru
lebilir. ken koltuk kınnızı nnktc, yuknrıda 

C:ns ve evsafı yazılı menkul eşya a
çık arttınıH\ ile 2/9/fl40 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat u de 
mahallinde satılacııktır. 

V - ?tlünakııuyn glreceklerın nıühürlu teklif mektuplımnı kanuni 
vcsaikle '70 7,6 güvenme parası makbuzu veyn banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale günü ckıılltme sııatinden bir sant 
cvvellne kadar mezkur komisyon hatkanlı{:ına makbuz mukabilinde ver-
meleri Jilzımdır. (7461} 

Kıymeti mu]ıam.menesinh % 75 
ini bulınaJığı takdmlc ıkincl arttır
ma 4/IJ/940 tari_hin<? nıilsadif çar-

* * * şanıba ,;lnü aynı suntte satışa dl!- Bay Alicddin Tuneak ve eşi 2 ta-
l - Şartnamesi mucibince 6/VIll/940 tarihinde 4 adet emaye tan- vam olunacağından isteklilerin ına- ne altın nişan yüzül;u, Danüp sigor· 

km kapalı zarfla yapılan ck.sıltmcsine talip zuhur etmediğinden yeniden hallinde hazır bulunacıık memura ta şirketi memurlarından Bay Ne. 
müracaatları illin olunur. sim Hastay 1 altın nişan yüzüvü. pazarlığa konmuştur. 

il - Pıızarlık {i/IX/940 perşembe günü 11aat 16.80 dıı Kabataşta 
Levnzıın ve Mübaraat şubesındeki Alını Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartname sözfi geçen şubeden pıırası:ı nlınabillr. 

IV - i11tcklilcrln pazaılık içın tayin olunan gün ve saatte teklif 
edecekleri fiyat üzerinıfen % 7,5 güvenme parıılarilc birlikte mezkur 
komisyona mürncaatlıırı. (7675) 

• • • 
I - Keşif, pliın ve şartname!!i ıııucilıiııce idnremiıiıı Paşl\b3lıçe 

müskirat fnbriknsınıla yaptıracağı emniyetli sığınak iıışııatıım 26/VITI/ 

940 tarihinde tnlip zuhur etmı>ılı~inden yeniden pazarlığa konmuştur. 1 
ıı - Paznl'lık 4/IX/940 car~amba gtlıın saat lG dn Kabatnşta 

Levazım ve l\hibaynat şubesind<'kl alım koıııisyonuncla yapılncnklıı'. 

111 - Ş::u tnnmc ı.W:z.6 geçen levazım ~ubcsi veznesinden 47 kuruşa• 

alınabilir. 

JV - 1stekli!eı-in tayin olunan gün ve saatte kanuııi vesaik ve % 
7,6 güvenme paıalarile birlikte mczklır komisyona müracaatları. (Wll)) 

--
_, ____ • .:;ö-..a~-_:_n..::......:1::....:::-a,~-.... - .......... . 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır, . 

Barsak Solucanlarına 
Jcar~ı raıyet tesirlidir. Barsak solucıınlarmın büyüklerde ve Küçüklerıle 
scbcb olaeafı tehlikeler göı önüne alınaralc ıo\ucan butalıklannda bunu 

kullanmalan faydalıdır. . 

Hekimlerimize ·ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. .. v..... .. ,. .. "· ti • ... • ,,.. ' • t~· 

+ 1''0TOCRAFÇI ~ Harp Oku-
lu matbaasınn. Ucret 100-125 lirn. Traş bıçaklarının satı•ı 
İmtihanla. Her gün okul matb:ın mü-ı' '1t 

düdüğüne müracaat. % SO ye düfmÜ~tür. Süoıer Bank Birleşik Yün İpliği 
ve Dokuma Fabrikaları 

Müessesesinden : 
+ MER[(EZ B.<11'"1\ASIXA .lIE-

1 Çu··nku···. MUR -- mtihanln. llcrkeze. ve ş~ -, 

belere. Şartlar: {,ise ıı:czunu, Tıirn, r o K E R T R A s B 1 c A K L a R 1 hastalıksız ve sa ~anı, hüsnuhal l'r-
babı, yaş: 18 - ~5. İmtihan: Riynı.i- 1 
ye, iktısndi coğrafya, Türk tuilıi, ile evvelce 10 defa tra} olu!labiHrken ıon tekemm. ülü 1aye-
l!osyoloji, }'rano;ızc:\, Ingillzee · ve~·a ] k k b 1 1 
Almancadan 1'ilrkçe)e ve Türk~l'tlcn sinde şimdi rahat rahat 20 defa tra~ o ma a ı o uyor. 

Almancayıı tcrcüm~ (ehliyet lesbi - •••lllllBD•••••••ill•••••llllll••••••lllİi 
ttnde eart dci;..fldir, fakat tercih sc -
bcbidir) imtihanla.· Ankarıı, İı<t.nn.
bul, fzmirde. 9/9/940 pazartesi ııaat 
9 da. 6/9/940 ıı kndar şube miiifür
Jüklerlne ,. n.erk~e müracaat. 

28. 8 • 940 
Londra 1 Strrllll S,24 
Nevyork 100 Dolar 1S1,2' 
Parlı JOO Frank -
Mllano 100 Liret -
Ceaevr, 100 llV. Fr. 2Q,6f)S 
Amater. lOt Florla -
Berlla 100 Rarıltaı. -
Brllluel 100 Bera -
Atlaa 101 Drahıal 0,9975 

100 Leva 

Biga Belediye Reisliğinden : 
1 - • Hlı.:-a kıısaba_ının 150 hcktı.rlık nrazi haritası ve bunu muhat 

30 hektarlık kısmilc 180 hektar sahanın 112000 nılkyaslı münhanill lın

ritasıııııı ıılımı 15/8/!140 tarihinden ltfbaren 17 ırün müddetle kapalı zarf 
usulilc eksiltmeye çıkarılmı~tır. 

2 ~ Mııttu bt-dcli 3300 l!ra, muvakkat teminatı 237 liradır. 
!: - Eksiltnw ~ ı-;yliil 940 paıı:artcl günü saat 15 de Big Belediye 

dairesiııd,. ıııllteşekkil Encümen tarafından yapılacaktır. 
4 - F.k iltme~·r iftirak edeceklerin Belediyeler İmaı· Heyetinden 

i,tlrak ''esika111 alınaları vt teklif mektuplarına koymaları lazımdır. 

6 - Şııı1.name de Biga Belediyesi ve Ankıua Belediyeler İmar 

Heyeti Fen Şefliğinden berMsiz alınabilir. 

6 - Teklif mcktupl:mııın ta)·in edilen ~nde saat 14 e kadar Beleıli
ye reidne vel'İlnıesi veya posta ile bu 5aatten evvel göııdcrllml~ olıııası 

IUıımclır. (7529) 

Müessesemize bailı Here"ke fabrikasında münhal bulunan muhasebe 
memuriyetine müsabaka ile 1 memur alınacaktır. 

imtihan 31/8/940 günü saat. U de müessese merkezinde yapılacak
tır. Verilecek maaş 'müsabakada kazananların 3659 numaralı kanuna gö
re alabilecekleri miktaı· dahilinde o14rak ehliyetlerine ~öre 13 veya 12 
nci dt?rcceler tutarlarıdır. 

Müsabakaya işUrak cdebUınek lçlıl orta veya lise t.Ab llinl bltlrmi~. 
nskerliğıni yapmıtı ve 30 Yaşını doldurmamı~ olınaıa lazımdır. Taliplerin 
3018/940 tarihine kadar İstanbulda Sultanbamamında Katlrcıotfu hanı· 
nın 5 inci katında mOcssese merkedne müracaatları. (7893) 

nsTİKLAL LİSESİ 1 
MÜD0RL0Ö0NDENı 1 

1 - İlk, orta ve lise kısımlarına yatılı veya yatısız kı~ ve er- • 
kek talebe kaydına baıılanını~tır. 

2 - Eski talebe eylülün on beşinci gününe ka<laı· gerek mek
tupla, gerek mektebe ba,vurarak kaydını yenilemelidir. ı-;!!ki tale
benin eylülün <ın be,lnden sonra yapacakları müracaat kaLul cılilıni· Sof ya 1,6215 

Pral lOı) ~ek Kr. -
Ma rlt 103 cçeta 13,9!) 
Varıova 100 Zloti -
Budapcf. 100 Penrl5 26,5325 1 1 1 1 

yecektiı-. 

stanbul Belediyesi lanları 1 3 - Istiyenteı·e mektebin kayıt şartlarım bildiren tarifname 

i.İllll•••••••••••••• .. ••••••llli göııderılir. 
Bllkret 100 Ley 0,62> 
Belrrad JOO Dlaar 3,17.> 

Emir önü Belediye Dairesinden: Adres: Şehı:a<Jebaşı Polis K ıırnkolu aı ka>;ı. Telefon: 22534 
Yenlcnml ıııeydunında l\hsırçarşısı kapı"ı ittisalinde Tıı,hnn \'e) a -••··~.••lıilılililıalılilllliılııimıiilıillııliıiilıİİİİlllİİİİİİİİİİİİılİİİmiİııı•ıl Yokoha. 100 Yen 31,137S 

Stokhol. 100 lneçkr. ll,tıOS 
Moaken 100 Ruble - Bohcacı hıını uamilc m:ıruf 78 No. lu han methali mnUi inhidam oldu· J N ş A A T ı• L A" N J 

ğundıın 24 saat zarfında yıktınlması hakkında adresleri mailim olnn 

hi sedarlıınn vekiline lhtnrnnme tebliğ cdllmiş olup a<Jresleı-i meçhul Sümerbank Umumi Müdürlüğünden: 
ESHAM VE T AHVILAT 

olnn Sıdıka, l\Juhittln, Nazire, ,,.e Şefikayn mezkur metlıalln 24 saat j 
1 - znıit sellüloz nıficsse.selerl fabrikalarına Sapancadan isale e---it Bankaaı nama 

zarfın<ln yıktırılması, aksi takdil'de dairece yıktırılacağı tebligat mnka- k 
dilcce suya alt hoı·u fcrşiyaUle nıütderrlk inşaat vahidi fiyat esasilc 8,6 

Slvaa • Erzurum 3 19,94 
mma kıılm olmak iizer<' ilan olunur (7972) * * * ve kapalı zarf usullle cksiltıııcyc konulmuştur. 

hbu inşaatın ıııulınıııınen keşif bedeli .ı:.:0.567.0:t"-lirndıın ibaıcttir. 
" .. 5 19,94 
• . ' 20,07 

Erpni 19,45 
Merkn Bankası s>etln 102,SO 
Tllrk Borcu 1 peıln 18,6) 

• " 2 n 18,SS . " 3 • 18,55 

Borsa harici altm fiyatla~ 
Hamldly•, Rcıadlye 
Kalın Beılblı llk 
Ktlç• altı• ıfl'••ı 

Lira .l(r. 

2ı2S 
88 so 
2 44,5 

•••••••••••••••••••••••••• 1 •• ••••••••••••••••••• 

iT1ZAR - Milndcricntımızın çok
luğu yüzilnden (Türklerin elinde bir 
Moskof Çan) romanımızı koyama-
dık. Karllerımlzdcn özür dılerız. 

Sahibinin isııı1: Neııılizade ~mal, 

Di.iıt seUi bah~csile 11 eski ve ın yeni kupı ııumııralı köşk 

Tıık<llr oll'nan bedel: 23000 lira. • 

Sarıyer Belediyeııi Şube Müdürlüğünden: 
Vilnyct İdare Heyr.tlncç istlmlfıkinde umumi menfaat olduğuna kıı· 

rar verilen Bü}'llkdl'rc Piyıısa caddesinde 11 eski ve 07 yeni kapı numn· 
rnlı kilşke 1295 tarihli karaı-nnm<' hfikilmlerine tevfikan teşkil olunan 
takdiri kıymet komisyonunca mahallen yapılan tetkikat n<'tlcesindc lıaı·i· 

tnsınd:ı da gösterilen dört setli b:ıhç~ile mezkur gayrimenkule halihazır 
alını sat1m icaplnıına göre mü tcnıfüıtilc beraber kaimen 23000 lira kıy
met takdir c"<iilnıiş ve l2!JIJ tarihli istimlfık knrarnanıesınin 8 inci nıad 

deainc tevfikan istinıllik olunacak mülkün resmi ve Hahlblııin i!!mi w 

takdir olunan bedel ilzerlcrinden muharrer olduf,'l! halde t-mlfıkin bulun
dul!u d:ıirci bc.ledlyc konağı kapısına 8 gün müddetle a11tırılınış ve is • 
tlnılük olun:ıcıık miilkiin bir mahalli münasibine dnhl "·arnkai ııınhsusa 
yapıştınlmı~ olm:ıkla bu lıapta itlr:ızı olıınların daireye milracaatları 
llün ol unut. (7074) 

Büyük caaua romanı - Te/Fika No: 14 ı muvaffaldyctlcr, zat.en annlanndan 
sarhoş olıırak doğnn Lchlilcıi bir knt 

r-~;ıt'I~------------------_,"#. ..... _.-. daha nıcstetıııişU. Hc.'llitcnin mnhl -

SUS UN' , .. , yetine bakmadan ,.e )rnrşılarında 
• _ \\ ~ · kendilerine dilşman olacak millctlc-

YERIN KULAG( V'AR ~\"' :,;. rin lnıvvetlerlnin hakiki ölçüsünü 
~ takdir etmeden, bOl keseden kabadn· 
'-. 1 yılık ediyorlardı. 

Nakleden: CİM MİM - Biz, diyorlardı. Toprak feda-
i kiirlığı yapamayız ve eğer bir gün 

Bu nıeyanda Varşovada, hakika-ı da geçimsizlik ve istirk .. p ba~lamı'J- komşularımız bizden hunu isteı·ler~c 
ten muazzam bir resmi gctide işti- tı. Bunu, derin derin tahkikat yap-J ,•ay o komşularımızın lıallne ..• 
rak ettim ve geçen birliklerin nıev- ma~an, Va~şova kahvcl~ı?rinucı. ~turupl ı.ıu tehditleı'İni ııasıl tatbik cıle. 
cutlarını, alay sancaklarından na - dcdıkodu dın.lemeklc ogı·eııebılıyor • cekleriııi gorflugumuz znnıandu du: 

1 •n kla .. 11 ba•- • 1 duın. Askcılıktcn dGııcn her Lclıli,I • . mnrn arını, ... n 1 • • w•~a arın bölUk k - '\ nhu dl,·e cr.vap vcrıyorlıırrlı i . umandıınıııdnn bıışlnyıp, onlu • ,, · 
11 ıniktrını merkeze _blld rdım;. Yıne kumandanına varıııcıyn kadar sövüp Biz her şeyi yuparı~. biz J..chllyiz. 
Varşovada halkın aıbay Bek ı s~v - sayıyord.u. ı Bu arada albay Bek'in şnhsi " r
mcıııı..'ini ve ordunun ~mygll Rıtz'e Genç UnivcrsitclılC!l'ın arasında do- vet pt-şindo koştugunu, Sınyglı !Ut. 
itimadı olmadığını da oğrenmiş bu- }aştım ve gördüm Kİ r.ukuınetin huni zln orduda mut mıııiıyen kı~afet t.:ı
lun ıım. )ara telkin cttigi tabiye ile herbni limatnameMi dcglştirdiğini ve karşı

birer şarnıı kahnn-.aııı k<5ilmi tir. 11ındıı )'akı ıklı zabit gormek i .teı11-
Umumı llıırpk'u sonra knzanılan ğiııi d tı ı nmietım. 

2 - Eksiltme evrakı 22 lira mukabilinde Sümerbank 1\futtıııı>lüt şu. 
besinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 10 Eylul 940 tnl'ilıinc miısadif ı:.ah günü sıı:ıt 16 dl\ 
Ankal'llda Sümerbank Umumi :Miıdürlilğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 21.3:!3 liıadır. 
6 - İsteklllcr teklif evı nkı ıneyaııına şimdiye kadar yapmış oltluk

lnrı bu kahtı 1şlerc, bunların bcdı•llerine, firmanın teknik tcşkıliıtının 
kimlerden te~ekkül ettiğine ve hangi bankalarla nıuaınelede bulun<lıık
laı·ına dnir V!!!!ikaları koyacııklnrdır. 

6 - Teklif mektuplarını hnvi zarflar kapalı olarak ihale günü saut 
J5 c kadar makbuz muknbilindc Ankarada Slimerbank Muhnbernt l\lil-
dürlüğiinc ~llm edilecektir. ı 

7 - Posta ile göndcrllecC?k teklifler nihayet ihale santiııJen bir snnt 
cvvelJne kudur gelmiş ve znrfın kanuni şekilde kapatılmış olması lüzıııı
ılı 1. 

Postada vaki olnbil<'~ck gecikmeler nazan itibara nlrnmıyucaktır. 
8 - Banka ihaleyi icrnda serbesttir. (7827/4!182) 

J 1 eı· şeyi iıliıylşe ve sü.:e bağlıyor-: di elbisenin itlnrlc vücudüıne ynpı~:k 
lnı·dı. ~aamııfih l,azıdıklıırı da pek · denecek dcre<.-cdc jpclr komblııeı.
boş dcgıldi. ı numla bir perl kızım ıındınyorılum. 
Varşovadaki merkez teşkilatımız Ziyafette Lchistnnın ileri gl!lcıı 

şubelerini Polonyaııın en umulmadıkf bclli başlı askeri üır.cl'ası toplaıımı~ 
köşeh l'ine kadar yaymışlar, l..ehlile· bulunuyordu. Vazı rem bunların mu
rln kuvvetleri hıı'k!..ındıı belki de kcıı. ktilemeleriııe kulak ıııisafirl olarak 
dilerinden iri ınnlUmat toplamıyal mümkün olduğu kadar bir şeyler öğ-
bnşlnmışlardı. · rcnmcktC?n ih:ıı'<'tti. 

Yalııız T>aıızigdekl Westcı platte kn Ru sarny gibi muazzam hln~ının 
Je.:f hakkımla hir tiirlil ıııutemııılın !!:•'niş_ salonları pırıl pırıl l'll•ktrıkl<!· 
ıııalümnt cdiııcnıi)orlnrdı 1 ı e lıogulmııştu. Ayrı kıışclcrc ycrlt•ş-

n· .. ,. . . tirilmiş otuzar kioıHil. iki cıız rııiitc-
.. ır gıın \ ıyıın:ılı hlr falırıknW • mnıliyeıı çalıyor, ıı:rıılş hir lıalkıınn 

run kızı sıfııtilc• Lenbcrg ınüstalıkcın kurıılmuş Llifı' <lolııı• ılrılııı• lıoşalı -
ı~evki _lı:mnanclanının <'Vİno bir gece yordu. 
ııyafetıııe davetli lıull•nuyordum. Az znınanrlıı zalııtlcrın nm;nrı <iik-

Gııyet şık hır ı:;uare elbıscsi giy- katini ~ekmiştim. J.. r:•fımda dolaeı.ı 
dinı. Saçlarımı şehrin en meşhur her- unnsa kaldırmak içııı fırsat kollıynn
berindc ;\"apt~rdını. Ayııaya baktı- )ar gitl!'id" arlmıyn başladı. Dansla
g~m uımaıı lıakiknt.cn, keııdi ~üzdli· ı rmıı znbitl.eı·e o:'dııdaki v117.1.fdt>rınııı 
lbım kı:ndlm dr b ı~•ı,dıııı. el l•mııılyct:ıu.: gore k• ndılı:rıuc Lnh-

1 nn• ık ipek ı,:ibl ıı nıbe LlT oıgun- • :il\ rdmn. (l>..,'1unı \'ar) 

VAKiT, NAK TTiR! .. 
5 porsiyonluk bir komprime ile (Su ve atc~tcn gayri 
hariçten hiçbir madde ilave etmeyi dü~ünmcksizin) 
15 kuruş mukabilinde 15 dakika gibi kısa bir za
manda zengin ve iştihalı bir sofra hazırlıyabilirsiniz 
Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece n<?fıs 

bir co .. bayı her zaman bulamazsınız. 

Büyük ya:-dım ve faydası rı,lkiır olan çorbalık sebze 
komprimelerimizln senelerce nefaset ve tazeliğini mu· 

hafaza ettiğine şn hit olacaksınız. 

ÇAPA MARKA 
MERCİMEK, BEZELYA, NOHUT ,·esair hububat 
sebze ve çorbalık komprimclerini kilerinizde bulun· 

durmayı ihmal etmeyiniz. 
Yedek erzak: Tasarruf edilmiı servet gibi .. 
dir. Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda 

kıymeti daha çok takdir edilir. 
Aileler için oldu~u kadar yolcular ve sporcular iciıı de 
her zaman ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. 
Bakkallarınızdan 50 2ramlık bir komprimeyi 9, 100 j!ranı· 
hk bir komprimeyi 15 kuruştan alal,ılirsiniz. 

Besiktaş: ÇAPAI\lARKA Tarihi tesisi: 1915# 

Teknik Okulu Müdürlüğünden=. 
Okulumuzun mühendis ve !en 1ı1enıunı kısıııılıınnın inşaat ve mıı.k~~ 

ııe eııbclcrine talebe kaydına 2 Eylul 940 t:ırihinde bıışlnııarnk 80 EY111 

fı40 tarlhındc paz:ırtesı günu akşamı sual 17 ye kadar devam edile~ 
ce~·tir. Son gilnli müstesna trnyıt munınclcııi lıeı güıı saat 9 dan 12 > 
katlar yapılır. Ortaokul mezunları inıtihnııla alıııır. Diğcı· şartlan öğren· 
mek istlyenlerln b!zzP.t vcyn mektupla okula mfiraeauU:ın iliin olunur· 

(7872) 

Ankara Okullan Satınalma Komisyonundan : 
Talıminf llk lhalc g~fl 

Talınıiııi tutarı teminatı -v• ıaı:tı 
ı.;r::u.km adı ,\Jıklırrı /.<'" '· 
lI ıyıu· l&Gi>O ta. • Dolmalık biber 6ô4U kg. 13 
Sıvı-! biber 1200 > 10 
Ispanak 19350 > 12 
Semizotu 5750 > 12 
I>omatP.s aoooo > 12 
Pııtlıcnn 27400 > 14 
A. K. faı:ulya 21450 • 14 
Çalı fasnlya 1G50 > 10 
Dolmalık kalıak 9850 > 12 
Tııze bamya 3490 > 20 
Lahana 14600 > 8 
Pırn~a 21·100 > 8 
Taze bakla 8700 > 12 
Yeşil ~atata 7600 ta 4 
Marul 12680 > 6 
Taze yapl'ak 1000 kg. 15 
l.ı ınon . 76000 ta. 5 
il avuç 6250 kı. 7 
Taze ı,ı.vıın 3fi60 > 8 
Maydanoz 2tı800 dem. 2 

· I>t>reotu 12.ıı;o > 2 
Nam• 501i6 ) 2 
KcrC>viz :-ı.ııo kg. ı:ı 

Bulknbıt~ı 6100 > 7 
l'aııca ı 7GO > 6 
KaııııLaha r 6600 > 16 
Yerchııa ı 1:;:;0 > ' T:ızc bezelya 800 ) 10 
f'~ı.ı;ııınr 6550 ta. 8 
Taze ı;armıs:ık 5.SO dem. l 
l~ıı mızı turıı 20:;0 > 1 

Pirını; (Heypatnrı) 33150 kg. 30 

'fcıeyagı 2020 > 160 

lı. Kr. 

626 
863 20 
120 

232~ 
6:10 

3600 
38::6 
3003 
166 

118% 
698 

1160 
1712 
1044 
300 
629 
150 

3800 
3G7 r;o 
2!12 80 
696 
~4LI 20 
101 32 
447 20 
:157 

38 
896 
62 
80 

444 
6 40 

20 50 

l9857 Il 

10126 00 

3232 00 

L. K. 

2239 28.40 

759 87.50 

242 40 

-

SfIX/94~ 
aaıı.t 10 

3/IX/940 
sut 11 

3/IX/940 
saat. ıı.so 

ı - Yukarıda ndları yazılı yiyecek ihtlynt miJ...1:nn e\u-Utme şıı~· 
nnmesiııc g(iı e koıııbyıınumuza bağlı okullar arlına parti pn:t~ .kapıı ~ 
7.arf vı' acık rkcıil•nıc ~uı·etflc mliııl\knsnyrı konulmuş ve hcrbınnııı te 
ıııinat mikt<nile ihrıle tıtl'İh ve ımntleri karşılarına yazılmıştır. 

2 _ l\lıılıaınnwıı lıcdeli be~ lıln llmdaıı uşağı olanlar açık cksilt11l6 

sıırcLilc ih:ıll' eılilccektir,- . . . . t 
:ı _ l!!leklileı· ımrtıyl leşkıl eden l'l'zakın lıerhırıııc ayn ayrı fı)'fl 

teklif edeceklcrılir. Heyeti umıımiyegi liıcrinıien ynpılncak teııziliith tele· 
lifler k:ıhul edilmivcccktir. 

11 4 - ller maıld<' için teklif edilecek flynt \)('lıenıehal muhamıne 
bedelden f:ızla olmıyacaktır. 

[ı Eksiltme Aı:l:aradn Rölı;o Sanat okulunda toplr.nacak koınl" 
\"llıı hm:n~unda belli gün ve saatlerde yapılacaktır. 
• fl Eksiltmeye bircbileccklc,.ln 1940 )'lh Ticaret Odnsı ve 2490 sıı· 
\"ılı kanunun 2 ve 3 üncü maddeleıine göre ellerimle bulunan belgeJerlCı 
tica rctrane adına i~c gireceklerin işbu kanunda yazılı şnrtlar içinde ncı
·t .. rl iktcn alınan vekaletname ilr koml"ynıın başvurmalı:rı. 

7 _ l{apalı zarf eksHtmclerlndc istPklilerln yuknrııın allı yazılı ktı' 
nuna u)•g-un olmak iizerl' kapalı zarf mektuplanna istenilen belgeler ~o 
teminat ınakbıızunu veya banka mc:!uplannı koymnk suretile ınilh~r 
ıııuınıı ile kapamak şıırtllc ve zarfların üzerine tekliflerinin hangi ı~tl 
ait olduKunu n• k:ınuni iknmctgalılnrını )'aznrak belli gün \'C saatler• 
dl'n {'VVCI nıakbu7. nıuknbillnde komisyon haşkanlığınn vermeleri H\zırıt 
dır. Belli gün ve ı:natten sonraki teklifler knbul edllenıez. Teıııinatlarııı 
eksiltme saatlerinden daha evvel Ankurıı Okullar MuhMcbecilik!no ya' 
tırılıııaın lfizımdır. t 

8 -- Eksiltme şıırtnamclcrlni gürınck letiyeıılcr Anknrarla Okullıı 
Muhasebecilil{inde komisyon kiitlblne ba,vurııbilirler. (4706) (745!} 

-

Ağusto• Perıembe 

1359 H. 

29 
US6 

Recep Rumi 

:l4 Aiuıtoı 
16 

Gün: 242 Hızır : 116 

Vakit/ar 
E:ı:ant Vıuatl 

s. D. s. o. -
GUm·• \ y .... a"'' 10 38 6 25 
Öğle ıos 27 1 15 
!ımıJI ı;,9 10 16 58 
A"ıtaıa 12 00 19 48 
y .. l.il Ol 37 n 26 
ı ........ •Yarınkll 'H sı J4 38 

İstanbıd Üçiincii icra Memurlll' 
ğundan: 

Paraya çe\7llrnc.!.ine karar verileli 
hane eşyasının birinci açık arttırnııı• 
aı 210/940 tarihine t~düf eden pıı· 
zartesi gilnü ııaat 9,30 da BeyoğJuıı· 
dıı Tepebaşıııda Yeniçeriağası sokıı
ğında 35 nuınaı ah Yıldız apartuııll' 
nının birinci katında yapılacağı ,.c 
kıymetlerinin % 75 ini bulmadığı 
surette ikinci açık arttırmasının 
5/9/940 tarihine tesadüf eden pcr -
şeıııbc günü nyııl ımat vo mahııld" 
yapılacağı füın olunur. 

8ah iblı Z. T. EBÜZZIVA 

Netriyat MOdürll : C. BABAN 

Basıldı§ı yer: MATBAA! EBÜZZIY'A 


